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Programma

maandag 17 oktober
09.30 - 12.30 Introductie en kennismaking

Arbowetgeving en aansprakelijkheid

12.30 - 13.30 lunch

13.30 - 16.30 Functie arbo-coördinator
Herkennen en evalueren arbo-risico's

Arbo-coördÍnator in het laboratorium

dinsdag 18 oktober
Beheersen arbo-risico's

lunch

Gezondheidsrisico's in het laboratorium

09.30 - 12.30

12.30 - 13.30

13.30 - 16.30

woensdag 19 oktober
09.30 - 12.30 Brand- en explosierisico's in het laboratorium

De zorg voor chemisch afval

12.30 - 13.30 lunch

13.30 - 16.30 Risicoinventarisatie en -evaluatie
Voorbereiden tussentijdse opdracht
Evaluatie en afsluiting eerste drie dagen

Tussentijdse opdracht

maandag 14 november
09.30 - 12.30 uur Nabespreking tussentijdse opdracht

12.30 - 13.30 uur lunch

13.30 - 16.30 uur Arbeidsinhoud en -organisatie

dinsdag 15 november
09.30 - 12.30 uur Ergonomie in het laboratorium

12.30 - 13.30 uur lunch

13.30 - 16.30 uur Arbozorgsystemen
Afsluiting, evaluatie en certifi caatuitreiking

@ NIA, Amsterdam



lnhoud syllahus Arho-coördinator in het lahoratorium

1. Functiebeschrijving Arbo-coördinator
(Uit Arbo & Milieu april 1993, nr. 4)

2. "Arbo-coördinator: nieuwe functie vraagt om duidelijkheid" van J. Musson

3. Risico-inventarisatie en -evaluatie, Praktijkreeds Arbo & Milieu

4. Gezondheidsrisico's bij het werken met gevaarlijke stoffen

5. Carcinogene stoffen in laboratoria

6. R- en S-zinnen

7. Brand- en explosierisico's

8. Chemisch afoal van laboratoria

9.

10. Ergonomie in het laboratorium
- Het ergonomisch laboratorium: toekomstmuziek
- Laboratoria kennen de mogelijkheden van inrichters onvoldoende

I l. Arbozorgsystemen

De Arbowet Compleet



Functiebeschrijving

De arbocoördinator vervult een staffrrnctie.

Deze functie wordt zo hoog mogelijk in de

organisatie geplaatst. In grotere organisaties kan

het raadzaam zijn meerdere arbocoördinatoren
aan te stellen. Deze kunnen dan als staflid

onder bijvoorbeeld een produktieleider of een

afdelingschef worden geplaatst.

De functie van de arbo-coördinator kent de

volgende hoofdbestanddelen :

1. Het functioneren als intermediair tussen de

organisatie en de arbodienst.
2. Het coördineren van de beleids-

voerinactiviteiten binnen de organisatie.

3. Het (mede) bewaken van de uiworing van

het vastgestelde beleid.
4. Het fungeren als centraal meldpunt voor

ongevallen, bijna-ongevallen en onveilige
s ituaties.

5. Het bijhouden van relevante informatie en

het verpreiden daarvan.
6. Het fungeren als vraagbaak op het gebied

van arbeidsomstandigheden.

Uitwerking
Als we deze hoofdbestanddelen uitwerken,
komen tot het volgende takenpakket. De

arbocoördinator:
1. Onderhoudt de contacten met de arbodienst

ten aanzien van het uiwoeren van de

risico-inventarisatie, de verzuimbegeleiding
en de uiwoering van het vrijwillig periodiek

arbeidsgezondheidskund i gonderzoek. Maakt
binnen de organisatie de noodzakelijke
afspraken en begeleidt de medewerkers van

de arbodienst bij de uiwoering van de

risico-inventarisatie .

2. Draagt er zorg voor dat de benodigde

informatie ten behoeve van het opstellen van

een arbo-jaarplan en een arbo-jaarverslag
tijdig ingeleverd wordt. Indien noodzakelijk
worden de personen die hieraan een bijdrage
moeten leveren daaraan herinnerd. Bundelt
de aangeleverde informatie ten behoeve van

het jaarplan en zendt dit toe aan alle

arbo-coördinator

betrokkenen. Begeleidt het proces om te

komen tot beleidskeuzes en reikt desgewenst

instrumenten aan om deze keuzes te kunnen

maken. Stelt op basis van de verschillende

besprekingen een conceptjaarplan op. Draagt

eÍ zorg voor dat het jaarplan uiteindelijk
formeel vastgesteld wordt door de

werkgever.
Stelt op basis van de aangeleverde

informatie een conceptjaarverslag op. Laat

het jaarverslag formeel vaststellen door de

werkgever.
Houdt zich periodiek op de hoogte van de

voortgang van de gemaakte plannen.

Signaleert eventuele verstoringen en meldt

dit aan het verantwoordelijke management.

Voert periodiek, in samenwerking met het

verantwoordelijke lijnmanagement, een audit

uit naar de wijze waarop het arbobeleid

binnen de organisatie verankerd is' Stelt

hiervan een rappoft op, dat besproken wordt
met het verantwoordelijke management.

Ontvangt van het lijnmanagement meldingen

van ongevallen en bijna-ongevallen. Bekijkt
of een nader onderzoek (door hemzelf of
door de arbodienst) noodzakelijk is. Gaat na

of een dergelijk ongeval ook elders binnen

de organisatie had kunnen gebeuren en

draagt er zoÍg voor dat dit bekend gemaakt

wordt. Houdt van de ongevallen een register

bU. Draagt zoÍg voor het melden van

ernstige ongevallen aan de Arbeidsinspectie.
Maakt jaarlijks (eventueel in samenwerking

met de arbodienst) een analyse van de

gemelde ongevallen en bijna-ongevallen.
Onwangt meldingen van onveilige situaties.

Z\et er op toe dat het lijnmanagement deze

situaties verhelpt. Houdt een registratie bij
van de gemelde onveilige situaties.

Schrijft de hoofdstukken 'ongevallen' en

'gemelde onveilige situaties' in het

arbo-jaarverslag.
5. Houdt zich op de hoogte van de relevante

informatie over arbeidsomstandigheden door

middel van het bijhouden van de

vakliteratuur, het bezoeken van cursussen,

congressen en seminars en het bezoeken van

vakbeurzen.

J.

4.



Draagt er zoÍg voor dat deze informatie
binnen de organisatie verspreid wordt en

geeft daarbij aan wat de consequenties van
deze informatie voor de eigen organisatie
zijn.

6. Is vraagbaak op het gebied van ar-
beidsomstandigheden voor iedereen binnen
de eigen organisatie. Als hij het antwoord
niet zelf kan geven, wordt de arbodienst of
een andere instelling ingeschakeld.

Contacten
De arbocoördinator onderhoudt contacten met
personen en instellingen binnen en buiten de

organisatie:

intern:
- directie
- lijnmanagement
- overlegorgaan/v.g.w.-commissie
- werknemers
extern:
- arbodienst
- andere deskundigen
- arbeidsinspectie

Verantwoordelij kheden
De arbocoördinator heeft een ondersteunende,
adviserende functie. De verantwoordelijkheid
voor het arbobeleid, de uiwoering daarvan, het
houden van toezicht, het aanspreken van lei-
dinggevenden en werknemers op bijvoorbeeld
niet-conform gedrag, ligt bij het management
van de organisatie.
De arbocoördinator is verantwoordelijk voor het
tijdig opleveren van de informatie die hij geacht

wordt te geven, voor de kwaliteit van deze
informatie, voor de kwaliteit van de adviezen
die hij geeft en voor het signaleren van tekort-
komingen en knelpunten aan de daarvoor
verantwoordel ij ke I ij nmanager.

Hij heeft de bevoegdheid alle werkplekken te

bezoeken. alle op de werkplek aanwezige
informatie in te zien, te spreken met
werknemers en extern informatie in te winnen.

(bron: Arbo & Mil.ieu. apnl 1993. m. 4)
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nieuwe functie vraagt on duideliikheid



De arbocoördinator als regisseur van het arbozolgsysteem is een
functionaris in opkomst. Achter de naam arbocoördinator gaan
echter verschillen schuil naar functieprofiel, opleidingsniveau en
achtergrond. Ook de stand van de arbozorg binnen het bedrijf
wisselt sterk. Vele opleidingen op verschillende niveaus dienen
zich aan. Onduideliikheid over gewenst niveau, kwalificatie
eisen, opleÍdingseisen en erkenning staat zowel bii de vraag- als
aanbodkant ter discussie.

De afgelopen jaren is bij bedrijven een toenemende vraag naar
arbocoördinatoren te constateren. Steeds meer bedrijven besluiten
deze functie in te stellen . Deze ontwikkeling kan worden verklaard
uit een aantal veranderingen, die zich de laatste tijd hebben voorge-
daan. Zo is er de verplichting tot het maken van een arbojaarplan
voor alle 100+ bedrijven @er 1-10-1990); de invoering van het
Veiligheidsbesluit Restgroepen, (waarmee per 1 - I 0- I 990 ook
bedrijfstakken zoals de gezondheidszorg, overheidsinstellingen,
bank- en verzekeringswezen, detailhandel, culturele instellingen
worden bereikt); de wijziging van de Arbowet in 1993 en maatrege-
len in verband met het terugdringen van ziekteverzuim en arbeids-
ongeschiktheid, voortvloeiend uit overleg tussen sociale partners en
nieuwe wetgeving.
Maar ook de onderkenning van het belang van goede arbeidsom-
standigheden, gestimuleerd door toenemende eisen in de markt ten
aanzien van de kwaliteit van produkten, de flexibiliteit en de lever-
tijd speelt een rol. Bovendien maakt de krapper wordende arbeids-
markt het voor veel bedrijfstakken noodzakelijk om het imago "daar
is het niet goed werken" te veranderen in een aantrekkelijker beeld.
Tot slot komt een geïhtegreerde aanpak van arbo-, milieu en kwali-
teitszorg in de belangstelling te staan. Een voorbeeld daarvan vormt
de eis van bedrijven in de petrochemische industrie dat slechts aan
die bedrijven werk wordt uitbesteed die beschikken over relevante
veiligheidszorg. Deze eis vormt een van de kwaliteitseisen die de
klant stelt.

Wijziging Arbowet

Belangrijkste aanleiding voor de wijziging van de Arbowet in 1993
vormt de implementatie van de EG kaderrichtlijn Veiligheid en
Gezondheid van werknemers (89/39I/EEG). De bestaande artikelen
over deskundige diensten (artikel l7 tlm 20) zullen verdwijnen. In
het gewijzigde wetsvoorstel is in het nieuwe artikel 17 bepaald dat
elke werkgever zich bij de uitvoering van de Arbowet dient te laten
bijstaan door een of meer deskundigen. De bijstand kan worden
verleend door deskundige werknemers, interne diensten, externe
personen of diensten of door een combinatie van genoemde moge-
lijkheden.
De deskundige bijstand dient in ieder geval betrekking te hebben op
de volgende taken (bepaald door het nieuwe artikel 18): het verle-
nen van medewerking aan het opstellen van de risico-inventarisatie
en -evaluatie, het verlenen van bijstand aan ziekÍeverzuimbegelei-
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ding, het uitvoeren van vrijwillige arbeidsgezondheidskundig
onderzoek, het adviseren aan werkgever en OR over te nemen
maatregelen en op dit terrein ook samenwerken met werkgever en
OR en het (meewerken aan het) uiwoeren van maatregelen in het
kader van het arbobeleid.

Een minimumpakket moet worden afgenomen bij een gecertificeer-
de arbodienst. Dit minimumpakket bevat begeleiding bij de risico-
inventarisatie en -evaluatie, ziekteverzuimbegeleiding en het uiwoe-
ren van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek. In de memorie
van toelichting bij de wetswijziging wordt benadrukt dat de inhoud,
omvang en zwaarte van genoemde taken afhankelijk is van de
grootte van het bedrijf en de aard van de risico's die zich daarbij
voordoen. Immers een evaluatie bij een groenteboer is van een
geheel ander orde dan bij een petrochemisch bedrijf. Voor de
uiwoering van de overige taken geldt dat de werkgever deskundigen
in moet schakelen die, gezien de aanwezige risico's binnen het
bedrUl in staat zijn om zorg op maat te leveren. Ook wanneer een
bedrijf besluit alle taken bij een externe deskundige dienst onder te
brengen dan nog -zo wordt in de memorie van toelichting gesteld-
heeft het bewust kiezen voor een deskundige werknemer voordelen
omdat dan een aanspreekpunt binnen de eigen organisatie aanwezig
is.
Dit uitgangspunt vormt dan ook aanleiding voor de volgende
vragen: wat is zorg op maat en wanneer het gaat om deskundige
bij stand? Welke taken, verantwoordel ij kheden en bevoegdheden
horen deze werknemers te krijgen? Welk deskundigheidsniveau
heeft de deskundige werknemer?

De arbocoördinator

Het instellen van een functie van arbocoördinator leidt tot een vraag
naar een cursus arbocoördinator. Uit de aanmeldingen bij het NIA
is tot nu toe gebleken dat achter de aanduiding "arbocoördinator"
verschillen schuilgaan met betrekking tot vier aspecten: het ontwik-
kelingsstadium van de arbozorg binnen het bedrijfen de aan- of
afwezigheid van overige deskundigen, het opleidingsniveau (waar-
voor de omvang van de organisatie, de aard van de arbeidsomstan-
digheden en de ambities van het bedrijf bepalend zijn), de inhoude-
lijke deskundigheid van de arbocoördinator (produktiemedewerker,
veiligheidsfunctionaris, milieucoördinator, kwaliteitscoördinator
personeelsfunctionaris, leidinggevende) en het functieprofiel. Er zijn
ruwweg drie functieprofielen te onderscheiden: de arbocoördinator
die een stafr moet maken met het arbozorgsysteem en solistisch
opereert, de arbocoördinator die in een groter bedrijf als een van de
arbocoördinatoren werkzaam is op een afdeling of in een vestiging
en waar op centraal niveau een arbobeleidsmedewerker, arbode-
skundige of arbomanageÍ aanwezig is, en als derde de arbocoördi-
nator die vanuit een bedrijfstakorganisatie of consultbureau op part-
time basis door een bedrijf kan worden ingehuurd. Deze verschillen
komen ook tot uiting in de verschillende benamingen voor een
dergelijk functie: arbocoördinator, arbofunctionaris, arbomanager,
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arbozorgdrager, arbopromotor...
Wanneer de functie van arbocoördinator is neergelegd bij de perso-
neelsfunctionaris komt een combinatie met welzijnstaken voor; bij
anderen wordt de functie gecombineerd met taken rond bedrijfs-
hulpverlening of milieuzorg. In andere gevallen wordt de functie
van middelbare veiligheidskundige (met name in de industrie)
verbreed naar arbocoördinator.

Opleidingen

De deelnemers van cursussen met open inschrijving van het NIA
zijn voor het merendeel werkzaam in het midden- en kleinbedrijf
van de industrie of in de niet-industriële sectoren. Een gemeen-

schappelijk kenmerk is dat het bedrijf een start wil maken met
gestÍuctureerde arbozorg.
De cursisten hebben behoefte aan aandacht voor de "hoe"-vraag:
hoe ontwikkel ik systematische zorg binnen het bedr{f, welke
stappen zijn daarbij van belang, welke instrumenten kan ik daarbij
gebruiken, hoe ga ik om met de verschillende betrokken partijen en

dergelijke.
De deelnemers werken in de meeste gevallen solistisch als enige
"deskundige" werknemer binnen het bedrijf. Het bedrijf en de

cursist hebben in de meeste gevallen nog geen concrete omschrij-
ving van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de

arbocoördinator.
Ondersteuning door het hoger management blukt essentieel voor
een succesvol functioneren van de arbocoördinator. Naast de

intentieverklaring voor arbobeleid zijn voldoende tijd, bevoegdhe-
den en andere middelen van belang. Tijdens cursussen voor arbo-
coördinatoren vormt de afuezigheid van voldoende tijd en middelen
nogal eens stof ter discussie: hoe overtuig ik mijn werkgever dat ik
die tijd en middelen nodig heb? In het decembernummer van
Arbeidsomstandigheden wijst P. Ruigewaard op de noodzaak van de

aanwezigheid van een arbocoördinator bij het uitvoeren van het
beleidsplan toxische stoffen: " gezien de omvang en complexiteit van
het opzetten van een toxische stoffenbeleid moet de coördinator
voldoende 'body' hebben om mensen in de organisatie aan te
sturen. Dit kan dus nooit de jongste bediende zijn".
Voor deze doelgroep heeft het NIA gekozen voor een basiscursus
van vijf dagen waarin met name aan de "hoe"-vraag aandacht wordt
besteed. De cursisten wordt een start meegegeven, een perspectief
en een instrumentarium om de zorgstructuur in stappen te gaan

ontwikkelen. Afhankelijk van dit proces kunnen de cursisten in een

later stadium besluiten aanvullende cursussen te gaan volgen, die
aansluiten bij het functieprofiel zoals die zich voor dat bedrijf
ontwikkelt.
Voor arbocoördinatoren die in een groter bedrijf werkzaaÍn zijn als
één van de deskundige werknemers in een bestaande zorgstructuur,
bestaat de mogelijkheid om via in-company opleidingen direct aan

te sluiten bij het bestaande opleidingsniveau, de stand van de
ubozorg binnen het bedrijf en te werken naar de gewenste functie-
eisen.
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Naast de al langer bestaande opleidingen voor arbobrede deskundi-
gen of managers van deskundige diensten op HBO/Academisch
niveau -de post-doctorale beroepsopleiding Veiligheid, Gezondheid
en Welzijn in de Arbeid Pdo-VGWA (Universiteit van Amsterdam)
en de Management Cursus Veiligheidskunde MCV (Stichting
TopTech Studies), breidt het aanbod aan opleidingen arbofunctiona-
ris of arbocoördinator onder andere aan hogescholen zich uit. Deze
opleidingen bevinden zich allemaal op minimaal HBO-niveau.
Bij deze hogescholen leeft de vraag naar een formulering van de

doelgroep, het beginniveau en de gevraagde functie-eisen. Om meer
duidelijkheid te krijgen worden door de hogescholen werkgroepen,
begeleidingscommissies of adviesraden in het leven geroepen.

Daarnaast zijn er diverse bureaus die opleidingen aanbieden van
enkele dagen, zonder een beginniveau aan te geven.

Duidel[ikheid

Er is sprake van een diversiteit aan niveaus en functie-eisen. Het
aanbod aan opleidingen onder de noemer arbocoördinator of arbo-
functionaris is divers naar niveau (van LBO tot HBO/Academisch)
en omvang (van2 dagen tot 36 dagen). Cursisten vragen naaÍ een

erkend diploma in verband met een perspectief op de arbeidsmarkt.
Adviesbureaus die bezig zijn met fu nctiewaarderingssystemen
vragen eveneens om duideldkheid omtrent de functie van arboco-
ordinator omdat men die steeds vaker tegenkomt. De opleidings-
vraag lijkt alleen maar toe te nemen; een situatie die een verschil-
lend aanbod aan opleidingen rechtvaardigt.

De prijs-kwaliteit verhouding zal op den duur bepalen welke oplei-
dingen voldoen. Daarnaast blijft een behoefte bestaan om het
functieprofiel en de opleidingseisen nader te definiëren. Wellicht dat
de overheid hierin initiatieven zou kunnen nemen.

De auteur
Yolanda Musson is hoofd van de sector beroepsgebonden opleidin-
gen van het NIA

Noot:
l. Ruigewaard P.W.G.: Toxische stoffenbeleid stapsgewijs op
maat. Arbeidsomstandigheden 68 (1992) blz 715-718
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Arbocoördinator: kerntaken

Sienaleren

Het signaleren van gevaarlijke situaties, gewijzigde werkme-
thoden, gewijzigde procedures, gewijzigde technologie, aan-
trekken nieuw personeel, te maken afspraken bij het uitbesteden
van werk, te maken afspraken over nieuw in te richten werk-
plekken bij nieuwbouw, renovatie en verhuizing

Adviseren

Adviseren over het te voeren arbobeleid op basis van signalerin-
gen, gegevens van @ d na-)ongevallenregister, ziekteverzuimregis -

ter, register toxische stoffen, gegevens van bedrijfshulpverle-
ning, resultaten van de risicoinventarisatie en -evaluatie.
Adviseren over de aanpak van de risicoinventarisatie en -evalua-

tie, arboj aarplan, arboj aarverslag, relevante voorl ichting en

onderricht.

Informeren

Het verzemelen en up-to-date houden van voor het bedrijf
relevante P-bladen, normen, publ ikaties, richtlijnen, handboeken.

Het verspreiden van relevante informatie binnen het bedrijf.
Het fungeren als vraagbaak en kunnen doorverwijzen.
Het verzamelen van bedrijfsinterne informatie over arbeidsom-
standigheden via werkoverleg, (bij na)ongevallenregister, ziekÍe-
verzuimregister, risicoinventarisatie en -evaluatie (bijhouden
verzamelstaten).

Uitvoeren

Toezicht houden op en meewerken aan risicoinventarisatie en -
evaluatie.
Voeren van overleg in bedrijfsinterne arbocommissie.
Voeren van overleg met externe deskundigen en Arbeidsinspec-
tie.
Bijhouden en op schrift (aten) stellen van voorschriften en regle-
menten.
Houden van voortgangscontrole middels arbojaarplan en arbo-
jaarverslag.
Bijdragen aan totstandkoming arboj aarplan en arboj aarverslag.

@ NIA, Amsterdam
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Praktijkreeks arho & nilieu
Risico lnventarisatie cn -evaluatie

Sarnsom Bedrijfsinformatie Alphen aan den Rijn / Zaventem 1994

Mevr. drs. E.T.J. van Kooten, Ir P. van Lingen, dr. A.W. Zwaard
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l. Woord vooraf

Met ingang van 1994 zijn alle werkgevers verplicht om hun beleid
te baseren op een schriftelijke risico-inventarisatie en -evaluatie.
Dat betekent dat zij de mogelijke gevaren in hun bedrijf moeten
inventariseren, moeten bekijken welke risico's deze kunnen opleve-
ren en welke structurele maatregelen nodig zijn voor verbetering.

In veel bedrijven bestaat onduidelijkheid over de vraag wat het
begrip risico-inventarisatie en -evaluatie inhoudt en hoe men te
werk kan gaan bij het inventariseren en evalueren van risico's. De
omvang kan immers per bedrijf verschillen! In een groot chemisch
bedrijf is een diepgaand onderzoek nodig. In een klein dienstverle-
nend bedrijf kan één A4-tje al genoeg zijn.
Het is het beste om te werk te gaan op een systematische manier,
bijvoorbeeld met behulp van een gestructureerde methode. Maar
welke methode is geschikt voor welke situatie?

In dit boek wordt uitgelegd wat een risico-inventarisatie en -evalua-

tie is. Aan de hand van het stappenplan in hoofdstuk 2 is het
mogelijk een globale inschatting te maken van de risico's in een

bedrijf.
In het derde hoofdstuk worden de belangrijkste methoden voor het
inventariseren en evalueren van risico's op een rijtje gezet. Met
behulp van dit overzicht is op eenvoudige wijze te zien welke
structurele methode het meest geschikt is voor een specifieke
bedrijfssituatie. Want er zijn inmiddels vele verschillende methoden
op de markt verschenen!
In hoofdstuk I staan de relevante bepalingen op het gebied van wet-
en regelgeving bij elkaar.

Dit boek is zeker niet de zoveelste methode voor het inventariseren
en evalueren van risico's. Het is een 'richtingwijzer' voor iedereen
die zich wil oriënteren op het begrip risico-inventarisatie en -evalua-

tie. Dat kunnen werkgevers zijn of afdelingschefs, arbo- en milieu-
coördinatoren, of PZ-functionarissen. Ook voor OR-leden biedt
deze uitgave een handreiking: bij het overleg met de werkgever
over het contract met de arbodienst en bij het beoordelen van de

risico-inventarisatie en -evaluatie.

Dit boek vormt het tweede deel van een serie themaboeken. Indien
u inhoudelijke vragen of opmerkingen over deze uitgave heeft,
neem dan contact op met de redactie, telefoon 01720-6&93. Voor
vragen over bestellingen of abonnementen kunt u terecht bij de

kl antenservice van S amsom Bedrij fs informatie, telefoon 0 17 20--
66800.

Jacqueline Joosten
Arbo & Milieu

@surro,
AK/arbo/bon/auguuu I 994

pagina 1



@ Samsom

AK/aóo/bon/augutu I 994

pagina 2



2. lAet- en regelgeving

Inleiding
Slechte arbeidsomstandigheden brengen een hoog zieheverntim met
zich mee. Het ziekÍeverzuim kan bovendien langer duren als het
bedrijf niet goed omgaat met zieke werknemers. Daarom zijn met
ingang van I januari 1994 de regels op het gebied van arbeidsom-
standigheden en het voorkomen of beperken van het ziekteverzuim
gewijzigd.
Het gaat om een wijziging van de Arbowet, om de Wet terugdrin-
ging ziekteverzuim (ÍZ) en de Wet terugdringing arbeidsonge-
schiktheidsvolume (IAV).

De Arbowet
De verantwoordelijkheden van de werkgever zijn in de Arbowet
aangescherpt. Een belangrijk element daarvan vormt de verplichting
voor iedere werkgever om een risico-inventarisatie en -evaluatie te
maken.

Belangrij ke wijzigingen z[i n:
I De werkgever is verplicht tot het voeren van een verzuimbe-

leid.
2 Elke werkgever is verplicht zich bij het uitvoeren van een

viertal taken ('het basispakket') te laten bijstaan door een
gecertificeerde arbodienst. Dit basispakket bestaat uit de

volgende taken:

voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de

werknemers met zich meebrengt en het geven van adviezen
voor vervolgaanpak;

werknemers;

3 Elke werkgever is verplicht één of meer werknemers aan te
wijzen voor bedrijfshulpverlening @HBO, brandbestrijding en

evacuatie).

Arbo- en verzuimbeleid
De werkge.ver moet zoÍgen voor een goede kwaliteit van de arbeid
in zijn bedrijf.

De beste garantie daarvoor is dat de werkgever bij het nemen van
belangrijke beslissingen steeds rekening houdt met de effecten van
deze beslissingen op de arbeidsomstandigheden van zijn medewer-
kers. Betrokkenheid van het management bij arbeidsomstandigheden
is van het grootste belang.
Vandaar dat de Arbowet de werkgever verplicht 'bij het voeren van
zijn algemeen ondernemingsbeleid, dit beleid mede te richten op
ean zo groot mogelijke veiligheid, een zo goeÀ mogelijke bescher-
ming van de gezondheid en het bevorderen van het welzijn van de
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werknemer' (artikel 4 Arbowet).
Dit betekent dat de werkgever ervoor moet zorgen dat een systema-

tische en preventieve aandacht voor arbeidsomstandigheden in zijn
organisatie gewaarborgd is. Dat kan op verschillende manieren.

Zorg op maat
Voorop staat dat de werkgever kiest voor de aanpak die het beste

past bU zijn eigen bedrijf. Er bestaan immers vaak grote verschillen
tussen bedrijven onderling. Richtsnoer daarbij is de verplichting
voor iedere werkgever om'zotg op maat' te leveren. Dat kan alleen

als de werkgever op de hoogte is van de risico's in zijn bedrijf.
Daarom verplicht de Arbowet de werkgever zïin arbobeleid te
baseren op een inventarisatie en evaluatie van de risico's in zijn
bedrijf. Op basis daarvan kan de werkgever, in overleg met zijn
werknemers, vaststellen welke maatregelen hij moet treffen en

welke ondersteuning van deskundigen hij daarbij nodig heeft.

De werkgever moet zijn beleid ook richten op het zoveel mogelijk
voorkomen of beperken van het ziekteverzuim van de werknemer.

Een onderdeel van dit verzuimbeleid vormt in ieder geval het

begeleiden van werknemers die door ziekÍe niet in staat zijn hun

arbeid te verrichten (artikel 4a Arbowet).

\Merknemers
Artikel 13 Arbowet verplicht de werkgever en de werknemers

samen te werken in de zorg voor goede arbeidsomstandigheden. In
veel bedrijven worden de werknemers vertegenwoordigd door de

ondernemingsraad (OR). De werkgever moet in overleg met de OR
of bij het ontbreken daarvan met de belanghebbende werknemers

vaststellen wat de inhoud van het arbo- en verzuimbeleid is. Let
wel, het is de werkgever die het arbobeleid moet maken en (doet)

uitvoeren, de OR heeft een stimulerende en controlerende taak.

Risico's
Vanaf 1 januari 1994 zijn alle werkgevers verplicht hun beleid te

baseren op een schriftelijke risico-inventarisatie en -evaluatie. Deze

moet worden aangepast, zo vaak als ervaringen, gewijzigde werk-
methoden of werkomstandigheden daaÍtoe aanleiding geven. Dat is
bijvoorbeeld het geval wanneer er een nieuwe produktielijn wordt
ingericht, of wanneer een ingrijpende verbouwing plaatsvindt. Maar
ook ingrijpende wijzigingen in taken van medewerkers, zoals

aanpassing van het dienstenpakket, kunnen een aanleiding zijn om

de risico's opnieuw te inventariseren. De overheid schrijft dus niet
voor dat een risico-inventarisatie en -evaluatie regelmatig moet

worden herhaald.

De verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie moet 'arbobreed'

zijn. Dit bctekent dat alle veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisi-
co's in kaart moeten worden gebracht.
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Inventariseren en evalueren
De wet spreekl van 'inventariseren' en .evalueren'.

Met 'inventariseren' wordt het in kaart brengen van de gevaren
bedoeld.

'Evalueren' heeft betrekking op het schatten van de omvang van de
risico's en het vergelijken met een norm. Die norm kan een wette-
Iijke bepalingzijn, een regel die vastgelegd is in een publikatieblad
van de Arbeidsinspectie, of bijvoorbeeld een NEN-norm.
Het inventariseren en evalueren van de risico's is een belangrijke
stap op weg naar een systematische aanpak. Aan het in kaart
brengen van alle risico's moet echter niet meer tijd en moeite
besteed worden dan noodzakelijk is. Het gaat er immers om dat er
goed voorbereide, concrete maatregelen worden genomen die tot
zichtbare verbeteringen leiden.

De omvang van de risico-inventarisatie en -evaluatie is natuurldk

{et bU alle bedrijven even groot. Het is heel goed mogelijk dat een
klein bedrijf in de dienswerlening kan volstaan met éÉi n--+tje.
Naarmate de bedrijven enlof de risico's groter zijn, zal de omvang
van de risico-inventarisatie en -evaluatie toenemen-
voer met andere woorden geen diepgaand onderzoek uit als dat niet
nodig is. Het is beter een globale schatting te maken van de aanwe-
zige risico's en vervolgens te bepalen op welke punten nader
onderzoek noodzakelijk is.

De risico-inventarisatie en -evaluatie zar informatie moeten opleve-
ren voor beantwoording van de volgende vragen:
> Welke verbeteringen moeten er op de werkplek worden aange_

bracht?
> Welke maatregelen moet ik treffen om het verzuim terug te

dringen?
> welke deskundigen moet ik inschakeren voor werke krussen?t Op welke punten moet voorlichting worden gegeven aan

werknemers?
t Op welke punten moeten chefs bijgeschoold worden om hun

taken en verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsom-
standigheden in te vullen?

> wat is de invulling van periodiek arbeidsgezondheidskundig
onderzoek?

> Hoe moet de bedrijfshulpverlening worden georganiseerd?

Systematisch en structureel
Voor een goede risico-inventarisatie en -evaluatie is het zaak om op
een systematische manier, liefst aan de hand van een gestructureer-
de methode, de mogelijke gevaren te inventaris".en en te bezien of
deze gevaren ook daadwerkelijk een risico kunnen opleveren. Een
bruikbare methode daarvoor is het zogenaamde stappenplan, dat in
het volgende hoofdstuk wordt behandeld.
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Een gezond-verstand-aanpak moet voorop staan. complexe, tijdro-

vendé methodieken voor simpele problemen zijn zinloos. De aanpak

moet gericht zijn op het voorbereiden van structurele maatregelen.

De risico-inventarisatie en -evaluatie is geen doel op zich, maar een

middel om te kunnen bepalen welke maatregelen wanneer en door

wie genomen moeten worden.

Methoden en instrumenten
Er is inmiddels een aantal methoden en instrumenten beschikbaar'

welke methode de voorkeur verdient, hangt af van de specifieke

situatie waarin een bedrijf zich bevindt.

De werkgever is vrij om te kiezen welke methode bij de uiwoering

van de rÉico-inventarisatie en -evaluatie wordt gehanteerd. Dat kan

bijvoorbeeld aftrankelijk zijn van de aard van het bedrijf en het

pioduktieproces, of van de vraag of er binnen de bedrijfstak of
branche een goed toepasbare specifieke methodiek aanwezig is.

De deskundige werknemers, de arbodienst en de branche-organisa-

ties kunnen de werkgever hierover adviseren.

In elk geval moet volgens het publikatieblad 'Arbo- en verzuimbe-

leid' van de Arbeidsinspectie de risico-inventarisatie en -evaluatie

aan de volgende eisen voldoen:

I Alle iisi.o" op het gebied van veiligheid, gezondheid en

welzijn moeten schriftelijk in kaart worden gebracht'

Dat betekent dat bij de inventarisatie en evaluatie aandacht

besteed moet worden aan de risico's die verbonden zijn met:

en werken met toxische stoffen, vluchtwegen, geluid en trillin-
gen, werkhouding, werkdruk en kort-cyclische arbeid);

wer§rocedures en een juist gebruik van technische voorzie-

ningen en persoonlijke beschermingsmiddelen;

voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht nemen om gevalen

voor hun eigen veiligheid, gezondheid en welzijn en die van

anderen te vermijden);

te pakken is het van belang dat niet alleen risico's van bestaan-

de situaties in kaart worden gebracht, maar dat ook bij nieuw-

bouw, verbouw, aanschaf van nieuwe machines, besluitvor-

ming over nieuwe produktieprocessen, verandering van werk-

processen en ontwerp van werkplekken wordt nagegaan welke

risico's deze veranderingen met zich meebrengen'

2 De risico-inventarisatie en -evaluatie mag globaal ziin, tenzli

de aard van de risico's een gedetailleerde inventarisatie en

-evaluatie noodzakelijk maakt.

Dit betreft in ieder geval de onderwerpen waarvoor al een

inventarisatiepl icht bestaat op grond van verpl ichtingen die

vöör I januari 1994 van kracht zijn geworden'
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De resultaten van de inventarisaties en evaluaties op de in het
kader genoemde gebieden kunnen onderdeel uitmaken van de

totale risico-inventarisatie en -evaluatie of kunnen als bijlage
worden toegevoegd.
Werkgevers die deze inventarisaties en evaluaties voor bepaal-
de onderwerpen al op schrift gesteld hebben, hoeven dit niet
opnieuw te doen, mits de verzamelde gegevens actueel en

betrouwbaar zijn.

Voor onder meer de volgende onderwerpen bestond al een

aparte inventarisatieverpl ichting :

Ongevallen
Toxische stoffen
Kankerverwekkende stoffen
Asbest, lood, vinylchloride
Ioniserende straling
geluid
Fysieke Qichamelijke) belasting
Beeldschermen
Biologische agentia
Persoonl ij ke beschermingsmiddelen
Installaties waarvoor het opstellen van een Arbeidsveiligheids-
rapport verplicht is gesteld

De resultaten van de inventarisaties en evaluaties op de boven-
genoemde gebieden kunnen onderdeel uitmaken van de totale
risico-inventarisatie en -evaluatie, of kunnen als bijlage wor-
den toegevoegd.

De inventarisatie kan er toe leiden dat een beschrijving van de

risico's per afdeling of per werkplek noodzakelijk is.
Er moet apart aandacht zijn besteed aan de risico's voor
bijzondere groepen, zoals jeugdigen, ouderen, etnische min-
derheden en minder validen.
Tot de bijzondere groepen worden ook gerekend ingehuurd
personeel (bijv. van onderaannemers, schoonmaakdiensten en

bewakingsdiensten) en werknemers die onder bijzondere
omstandigheden hun werk moeten verrichten zoals alleenwer-
kers en thuiswerkers.
Een risico-inventarisatie en -evaluatie moet gebaseerd zijn op

de actuele inzichten op het terrein van veiligheid, gezondheid
en welzijn.
In de risico-inventarisatie en -evaluatie moet aandacht besteed
zij n aan bedrij fsongeval len en beroep sziekten
Bij het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie moet
rekening worden gehouden met beschikbare informatie over
het arbeidsgebonden ziekteverzuim en met het beleid dat wordt
gevoerd met betrekking tot de begeleiding van zieke werkne-
mers.

Gecertificeerde arbodienst
De werkgever is verplicht zich bij het maken van een risico-inven-
tarisatie en -evaluatie te laten bijstaan door een gecertificeerde
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arbodienst. 'Gecertificeerd' wil zeg5en dat de dienst aan bepaalde
kwaliteitseisen moet voldoen.
De arbodienst speelt ook een rol op het gebied van het verzuimbe-
leid, controle en begeleiding. Arbodiensten zijn bij uistek in staat
om een deugdelijke en volledige inventarisatie op te stellen, deze te
evalueren en een advies uit te brengen.

De werkgever is verplicht met zijn werknemers(vertegenwoordi-
ging) te overleggen door welke arbodienst hij zich zallaten bijstaan
en welke taken aan de arbodienst zullen worden opgedragen.

Gefaseerde invoering
De verplichting om een gecertificeerde arbodienst in te schakelen
bij de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt in twee fases gespreid
over vier jaar ingevoerd (zie bijlage I).

Overigens wordt de verplichting tot het maken van een risico-inven-
tarisatie en -evaluatie niet gefaseerd ingevoerd. Iedere werkgever is

namelijk wél verplicht om vanaf I januari 1994 in het bezit te zijn
van een document waarin de risico-inventarisatie en -evaluatie en de

te nemen maatregelen zijn opgenomen.

Keuzemogelijkheden
Het inschakelen van een arbodienst betekent niet, dat de gehele
inventarisatie moet worden uitgevoerd door één arbodienst. Werk-
gevers kunnen er ook voor kiezen om de inventarisatie en evaluatie
geheel of g.-deeltelijk te laten doen door (deskundige) werknemers.
Uit het oogpunt van betrokkenheid van werkgever en werknemers
verdient het zelfs de voorkeur dat een bedrijfook op het punt van
de risico-inventarisatie zovwl mogelijk zelf doet. Een algemene
aandachtspuntenlijst met behulp waarvan de risico's op het gebied
van veiligheid, gezondheid en welzijn kunnen worden geinventari-
seerd, is in bijlage II opgenomen. Checklists die meer zijn toege-
spitst op één branche zijn in sommige gevallen reeds nu beschikbaar
en zullen er naar verwachting steeds meer komen. Branche-organi-
saties en arbodiensten kunnen de werkgever hierover adviseren.

Kwaliteit
In alle gevallen moet een gecertificeerde arbodienst garant staan
voor de kwaliteit van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Als de
risico-inventarisatie en -evaluatie door de werkgever zelf wordt
uitgevoerd, houdt deze verplichting tenminste in, dat de arbodienst:
> controleert of de risico-inventarisatie en evaluatie volledig en

betrouwbaar is;
> controleert of in de risico-inventarisatie en -evaluatie de actue-

le inzichten op het terrein van veiligheid, gezondheid en
welzijn zijn verwerkt.

Advies
Daarnaast moet de arbodienst op basis van de inventarisatie en
evaluatie een advies uitbrengen aan de werkgever en werk-
nemers(vertegenwoordiging). In dit advies moet ingegaan worden
op de wijze waarop de geconstateerde tekortkomingen kunnen
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worden verholpen. Bovendien moet de arbodienst de werkgever en

de werknemersvertegenwoordiging adviseren over de prioriteiten en

over de volgorde waarin de maatregelen dienen te worden geno-

men.
De arbodienst is verplicht de risico-inventarisatie en evaluatie,
vergezeld van het advies, toe te sturen aan de werkgever en aan de
oR.
De werkgever moet ervoor zoÍgen dat iedere werknemer die dat
wenst kennis kan nemen van de schriftelijke risico-inventarisatie en
-evaluatie en het advies.

Indien nodig moeten deze documenten vertaald worden ten behoeve
van medewerkers die het Nederlands niet of onvoldoende beheer-
sen.
Bij het ontbreken van een OR moet de werkgever de betrokken
werknemers zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de

inhoud van een aan hem gericht advies.

Eisen
De arbodienst adviseert de werkgever en de OR op basis van de
risico-inventarisatie en -evaluatie over de te nemen maatregelen.
Aan deze adviezen worden eisen gesteld. De werkgever mag van
een arbodienst verwachten dat de adviezen:
> prioriteiten bevatten, en mogeldke maatregelen aangeven om

de geconstateerde risico's te voorkomen dan wel te beperken.
In ieder geval dienen maatregelen die gericht zijn op het
naleven van basisnormen op grond van artikel 24 van de
Arbowet en de daarop gebaseerde uiwoeringsbesluiten de
hoogste prioriteit te krijgen;

> duidelijk maken wat'zorg op maat' inhoudt voor het bedrijf.
Met andere woorden: welke maatregelen de werkgever dient te
treffen en welke ondersteuning van deskundigen hij daarbij
nodig heeft;

> verschillende alternatieven aandragen voor het beheersen van
geconstateerde risico's ;

> niet strijdig zijn met regelgeving;
> toegesneden zijn op het bedrijf;
> begrijpelijk en toegankelijk zijn, dus afgestemd op en herken-

baar voor de doelgroep.

De informatie die nodig is om een volledige en betrouwbare risi-
co-inventarisatie en -evaluatie op te stellen, kan op veel verschillen-
de manieren worden verzameld. In hoofdstuk II wordt ingegaan op
het verzamelen van de nodige informatie en wordt aan de hand van
een stappenplan het inventariseren en evalueren van risico's syste-
matisch uitgelegd. Hieronder volgt een globaal overzicht van de
werkwijze die de werkgever met betrekking tot de risico-inventari-
satie en -evaluatie moet hanteren.

Plan van aanpak
Nadat de risico's geïnventariseerd zijn en beoordeeld op omvang en
ernst moet de werkgever een plan van aanpak opstellen.
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Het plan van aanpak is een belangrijke voorwaarde voor een ge-
structureerde aanpak van de arbeidsomstandigheden. Een goed plan
van aanpak geeft allereerst inzicht in de voornemens, maar ook in
de wijze waarop deze voornemens zullen worden gerealiseerd,
binnen welke termijnen dat gebeurt en wie daarvoor verantwoorde-
lijk is. Bovendien biedt een plan van aanpak de mogelijkheid om
achteraf na te gaan in hoeverre de doelstellingen zijn gerealiseerd.

Prioriteiten
Meestal zullen niet alle gesignaleerde risico's direct kunnen worden
opgelost. Er zullen prioriteiten moeten worden gesteld.
Bij de prioriteitstelling moet het advies van de arbodienst een

belangrijke rol spelen. Deze dienst is verplicht aan te geven welke
maatregelen eerst zouden moeten worden uitgevoerd en van welke
maatregelen het grootste effect verwacht mag worden.

In het algemeen heeft een aanpak aan de bron de voorkeur. Bron-
aanpak betekent dat de risico's al bij hun ontstaan zovenl mogelijk
voorkomen worden. In sommige gevallen zou het echter onredelijk
zijn, maatregelen aan de bron te eisen. Ze kunnen bijvoorbeeld
technisch niet uitvoerbau zijn of naar verhouding te duur. Pas als
dat vaststaat, komen maatregelen in aanmerking die de blootstelling
aan de risico's verminderen of het schadelijk effect beperken.
Wanneer redelijkerwijs ook deze maatregelen niet mogelijk zijn,
dan komt in laatste instantie het gebruik van persoonlijke bescher-
mingsmiddelen in aanmerking.
Bij het opstellen van zijn plan van aanpak zal de werkgever met dit
algemene uitgangspunt rekening moeten houden.

Daarom is de arbodienst verplicht om in zijn advies aan de werkge-
ver en de werknemers(vertegenwoordiging) duidelijke informatie te
geven over de wijze waarop de werkgever de problemen aan de
bron kan aanpakken.

Overleg
Het vaststellen van de prioriteiten van de te treffen maatregelen is
enn zaak van werkgever en werknemers(vertegenwoordiging).

De werkgever is dan ook verplicht om over het plan van aanpak
met zijn werknemers(vertegenwoordiging) vooraf overleg te voeren.
Dat kan in het reguliere overleg met de OR en in het werkoverleg
per afdeling. Hoogste prioriteit moet worden toegekend aan de
basisnormen op grond van de wet- en de uitvoeringsbesluiten.

Criteria
De prioriteiten kunnen voorts worden bepaald aan de hand van de
volgende criteria:
> de aard van de risico's voor de veiligheid, de gezondheid en

het welzijn van de medewerkers;
> de verzuimgegevens voor zoyer eÍ een relatie is vastgesteld

tussen het verzuim en de arbeidsomstandigheden;
> de te verwachten vermindering van de risico's (het effect van

de te nemen maatregelen);

@ Samsom

AlUaóo/bon /augusuu I 994

pagina 10



de wcnsen die de werknemers naar voren hebben gebracht;
het aantal medewerkers dat baat zal hebben bij de voorgeno-
men maatregelen;
de uih'oerbaarheid: moeten er bijvoorbeeld (ingrijpende)
bouwkundige voorzieningen getroffen worden;
de kosten.

De uiwoering van de voorgestelde maatregelen is vaak een kwestie
van jaren. Daarom verdient het de voorkeur om een meerjarenplan
van aanpak op te stellen.

Arbojaarplan
Bedrijven met meer dan 100 werknemers zijn verplicht ieder jaar
een arbojaarplan (artikel 4 Arbowet) op te stellen. In dit arbojaar-
plan moet worden aangegeven welke concrete voornemens in dat
jaar zullen worden uitgevoerd.

Het lig voor de hand om plan van aanpak en jaarplan op elkaar af
te stemmen. Desgewenst kan het arbojaarplan onderdeel uitmaken
van het plan van aanpak. Dit is met name aan te raden als er een

meerjarenplan van aanpak wordt opgesteld.
De wet steit geen eisen aan de vormgeving van het plan van aan-
pak, noch aan die van het arbojaarplan. Zo kan een concern kiezen
voor één jaarplan of voor een jaarplan per vestiging. Wil het plan
van aanpak echter zijn belangrijke functie kunnen vervullen, dan
moet uit het plan van aanpak in ieder geval duidelijk naar voren
komen:
> welke maatregelen genomen zullen worden naar aanleiding

van de geconstateerde risico's; daarbij moet waar nodig onder-
scheiC gemaakt worden naar vestiging (in het geval van bedrij-
ven met meerdere vestigingen), afdeling, werkpleksoort en/of
functiesoort;

> wie verantwoordelijk is voor de uiwoering;
> welke middelen ter beschikking worden gesteld;
t op welke wijze de maatregelen uitgevoerd zullen worden;
> het tijdstip waarop de maatregelen getroffen moeten zijn;
t op welke wijze en op welke momenten tussentijds gerappor-

teerd en geevalueerd wordt over de voortgang.

Toezicht door de Arbeidsinspectie
De Arbeidsinspectie is belast met de handhaving van de verplichtin-
gen van de Arbowet . Zlj heeft daarom toegang tot alle bedrijven
voor het noodzakelijke onderzoek.

Inspecties kunnen plaatsvinden naar aanleiding van klachten, onge-
vallen en vergunningaanvragen (reactieve inspecties). Maar inspec-
ties worden ook op initiatief van de Arbeidsinspe.r;tiezelf uitgevoerd
(de actieve inspecties, meestal projectmatig en landelijk voorbe-
reid).

De Arbeidsinspectie hanteert bij inspecties in bedrdven een landelijk
handhavingsbeleid, dat in grote lijn als volgt wordt uitgevoerd:
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Fase l:

Fase 2:

Fase 3:

Bij tekortkomingen in de naleving van wettelijke bepa-
lingen, zal de Arbeidsinspectie eerst afspraken maken
over het opheffen van de tekortkomingen (acties en

termijnen).
Als na de overeengekomen termijnen de afspraken niet
of onvoldoende zijn nagekomen, zal de Arbeidsinspec-
tie een officiële waarschuwing geven. Dat betekent dat
de werkgever wordt herinnerd aan het feit dat hij de

wet niet of niet naar behoren naleeft en dat hij alsnog
in de gelegenheid wordt gesteld op de door de Ar-
beidsinspectie voorgeschreven wijze aan de wet te
voldoen, binnen een door de Arbeidsinspectie aan te

geven termijn.
Als de officiële waarschuwing na de opgelegde termijn
niet wordt nagekomen, zal de Arbeidsinspectie een

proces-verbaal opmaken dat aan de Officier van Justi-
tie wordt gezonden. De vervolging van de overtre-
ding(en) wordt overgedragen aan het Openbaar Minis-
terie.

Bij ernstige overtredingen wordt een enigszins andere werkwijze
gevolgd. In de afbeelding op de volgende pagina is het handha-

vingsbeleid van de Arbeidsinspectie in schema weergegeven.

WBR,I(WIIZB BU RNSTIGB
OVERTREDINGEiI

AÍbeelding 1 Handhavingsbeleid van de Arbeidsinspectie

STANDAARD WBRKWITZB

ItrspcctrÍa
IÀ SEb&&o ltcllca
or/cd.$!a
Afrerrbm*ca
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De Arbeidsinspectie richt zich bij een inspectie op zowel het hand-

haven van de algemene verplichtingen van de werkgever op het
gebied van arbozorg als op het handhaven van concrete tekortko-
mingen op de wer§lekken. De inspectie hanteert hierbij het be-

schreven handhavingsbeleid.
De Arbeidsinspectie baseert zich hierbij op de risico-inventarisatie
en -evaluatie en het actieplan.

Met betrekking tot de uitvoering van de risico-inventarisatie en

-evaluatie kunnen werkgevers door de Arbeidsinspectie op de

volgende aspecten worden aangesproken:
> of de risico-inventarisatie en -evaluatie op schrift is gesteld en

bij werknemers bekend is;
> of bij de risico-inventarisatie en -evaluatie een arbodienst

betrokken is geweest;
> of er op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie en het

advies van de arbodienst overleg is gevoerd tussen de werkge-
ver en werknemers over de te treffen maatregelen en te stellen
prioriteiten;

> of deze maatregelen op schrift staan Oij bedrijven met 100 of
meer werknemers opgenomen in het jaarplan);

> of de geplande maatregelen uitgevoerd zijn en voldoen aan de

normen uit de wet, dan wel de stand van de techniek;
> of voldoende juiste deskundigen zijn ingeschakeld (zorg op

maat) bij de uiwoering van de maatregelen.

Werkplekinspectie
Bij de werkplekinspectie gaat het primair om de vaststelling of de

maatregelen uit het actieplan naar behoren worden uitgevoerd.
Daarnaast zal de Arbeidsinspectie altijd optreden als tekortkomingen
worden geconstateerd waarvoor directe actie nodig is, ongeacht de

prioriteiten in het actieplan. Bij de voorbereiding van de actieve
inspecties in bedrijfstakken, stelt de Arbeidsinspectie van te voren
vast welke knelpunten dit betreft. Hierbij baseert de Arbeidsinspec-
tie zich op de ernst van de risico's en de normen die men gewoon-
lijk in de bedrijfstak hanteert.
In elk geval zal de Arbeidsinspectie altud direct optreden bij ernsti-
ge overtredingen, zoals die vermeld staan in het publikatieblad
'Hanöavingsbeleid b ij ernstige overtred ingen' .

Controle arbozorg
De resultaten van de werkplekinspectie worden eveneens gebruikt
om te beoordelen in hoeverre het noodzakelijk is concrete afspraken
te maken over de naleving van de arbozorgartikelen in de Arbowet
(4,4a,6, 10, 13, 16, L7 tlm23,3l,3l>

Er wordt dus gekeken naar de manier waarop het'zorg op maat'-
principe in een bedrijf is ingevuld en of dit op de werkplek zicht-
baar is geworden door:
> een systematische verbetering van de werkplek;
> eenverantwoordwerknemersgedrag;
> een effectief toezicht hierop;
> een verantwoorde inkoop en verantwoord ontwerp van werk-
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plekken.

Deze concrete afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op
(deze opsomming is niet uitputtend!):
> de organisatie en inhoud van de risico-inventarisatie en -evalu-

atie;
> het verzuimbeleid;
> de mogelijkheden van werknemers gebruik te kunnen maken

van hun recht op het periodiek vrijwillig arbeidsgezondheids-
kundig onderzoek;

> de bedrijfshulpverlening;
> de wijze waarop het medezeggenschapsorgaan of belangheb-

bende werknemers bd het arbo- en verzuimbeleid worden
betrokken;

> voorlichting en onderricht;
> de benodigde extra aandacht voorjeugdigen;
> de wijze waarop taken, bevoegdheden en verantwoordelijkhe-

den zijn toebedeeld;
> de wijze waarop het toezicht is geregeld;
> het jaarplan en jaarverslag OU bedrijven met 100 of meer

werknemers);
> registratie en melding van ongevallen en beroepsziekten;
> de samenwerking met andere werkgevers;
> de wijze waarop werknemers via het werkoverleg bij de zorg

voor arbeidsomstandigheden worden betrokken.

Als de Arbeidsinspectie op basis van de wer§lekinspectie vermoedt
dat een bepaalde situatie een onaanvaardbaar risico oplevert voor de
veiligheid, gezondheid of het welzijn van de werknemers, kan de
werkgever worden verplicht om die situatie nader te Qaten) onder-
zoeken.

Samenwerkende werkgevers
Werkgevers die gemeenschappelijk op één locatie werken, moeten
op een doelmatige wijze samenwerken bij de zorg voor goede

arbeidsomstand igheden.

Voorbeelden hiervan zijn bouwlocaties (opdrachtgevers, aannemers
en onderaannemers), scheepswerven, ziekenhuizen, etc. In dit
verband moet ook gedacht worden aan werkzaamheden die aan
derden worden uitbesteed, zoals schoonmaakwerk, catering en
bewakingsdiensten.
De wijze waarop die samenwerking plaatsvindt, moet door de
werkgevers schriftelijk vastgelegd worden. Het initiatief daartoe
moet uitgaan van de opdrachtgevende werkgever die op zijn locatie
werk aan andere werkgevers uitbesteedt.
In elk geval moet het volgende worden vastgelegd:
> de afspraken over de uiwoering van de risico-inventarisatie en

-evaluatie;
> de afstemming van te treffen preventieve maatregelen;
> de taakverdeling;
> de voorlichting van de werknemers over de samenwerking;
> de bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
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> de wijze waarop toezicht wordt uitgeoefend.

Afstemming
Het ligt voor de hand dat de risico-inventarisaties van de samenwer-
kende werkgevers op elkaar zijn afgestemd.

Elke afzonderlijke werkgever heeft de verplichting voor de bedrijfs-
eigen activiteiten een risico-inventarisatie en -evaluatie te verzorgen,
waarbij wordt aangegeven welke risico's er zijnvoor andere dan de
eigen werknemers. Hierbij moet bijvoorbeeld ook aandacht besteed
worden aan de risico's waaraan schoonmakers en bewakingsperso-
neel kunnen worden blootgesteld.

Branchegewijze aanpak
Zeker voor kleine bedrijven is het aan te bevelen dat de risico-in-
ventarisatie en -evaluatie branchegewijs wordt aangepakt. Dat is
efficiënter en effectiever.
Als alle slagers samen een checklist laten ontwikkelen is dat goed-
koper dan dat iedere slager dat apart moet doen.
Door dezelfde checklist te hanteren, zijn de resultaten van de
verschillende bedrijven ook beter te vergelijken en is het mogelijk
om inzicht te krijgen in de meest voorkomende risico's in de
branche.
In de meeste gevallen is het ook nuttig als werkgevers in één
branche samen maatregelen treffen. Bijvoorbeeld door afspraken te
maken met een fabrikant van risicovolle machines. Dat levert eerder
resultaat op dan dat een individuele werkgever zelf de onderhande-
ling moet voeren.

Wat kunnen branche-organisaties voor hun leden doen? Zij kunnen:
> een op de branche toegesneden checklist laten ontwikkelen, die

eenvoudig is in te wllen door de werkgever;
> e,en risico-inventarisatie en -evaluatie laten maken voor veel

voorkomende risico's en beroepen in de branche. De werkge-
ver kan deze inventarisatie en evaluatie nalopen en zonodig
aanwllen en dan vervolgens een plan van aanpak maken;

> een collectief contract sluiten met arbodiensten en met de
arbodiensten overeenkomen dat de risico-inventarisatie en
+valuatie volgens een bepaalde checklist uitgevoerd wordt;

> voorlichting geven aan werkgevers;
> gezaÍÍrenlijk afspraken maken over het beperken van bepaalde

risico's;
> onderirandelen met toeleveranciers van machines, grondstof-

fen, hulpmiddelen of meubilair.
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3. Het stappenplan in de praktijk

Inteiding
Zoals gezegd is het voor e,en goede risico-inventarisatie en evaluatie
belangrijk om op een systematische manier te werk te gaan. Het is
handig om daarbij een gestructureerde methode te hanteren waar-
mee de mogelijke gevaren worden geïnventariseerd en waarmee
wordt bekeken of deze gevaren ook daadwerkelijk een risico kun-
nen opleveren.

L oochcninpa
fomlata

7. Rcsultrh D.ica ca
cvaftr€tta

2. Risio's iÀvcatÉisctta

STAPPENPI.AN

3. Risicot cv:rftrrco

5. Progruo opíÉ[co 4. ló.t€Sclcab.dcakca

AÍbeelding 2 Stappenplan

Een bruikbare gestructureerde methode is het stappenplan. Daar-
naast is het van belang dat de processen van risico-inventarisatie en
-evaluatie onderdeel uitmaken van een groter geheel. Daarin verdie-
nen vooral de voor- en nazorg de aandacht.
Het stappenplan dat als rode draad, zal worden gebruikt, ziet er als
volgt uit:
I Doelstellingen formuleren
2 Risico's inventariseren
3 Risico's evalueren
4 Maatregelen bedenken
5 Programma opstellen
6 Programma implementeren
7 Resultaten meten en evalueren

De eerste stap van het stappenplan bestaat uit het vastleggen van de

nogtrmr
inpla"-trta

6.
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doelstellingen en de uitgangspunten van het arbo- en verzuimbeleid.
Vervolgens worden de risico's geïnventariseerd en geëvalueerd,
waarna zonodig maatregelen worden bedacht om de situatie te
verbeteren. In de daarop volgende fase worden de bedachte maatre-
gelen gecornbineerd tot een actieprogramma. De uiwoering van dat
programma is de volgende stap, waarna tenslotte een evaluatie
plaatsvindt en wordt bekeken of de maatregelen ook daadwerkelijk
hebben geleid tot de beoogde verbeteringen.

1. Doelstellingen formuleren
Om een beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden en ver-
zuim van de grond te krijgen, is het belangrijk dat de directie van
een onderneming haar beleid formuleert en vastlegt in een plan.

In dit beleidsplan moet in hoofdlijnen zijn geformuleerd wat de

doelstellingen zijn, welke activiteiten worden ontplooid om deze te
realiseren, welke procedures, verantwoordel ijkheden en bevoegdhe-
den gelden en, ten slotte, welke middelen en hoeveel tijd en geld er
wordt ingezet.

Als eerste stap in het beleid kan de directie een beleids- of intentie-
verklaring opstellen. Het gaat erom dat de werkgever zijn wil
duidelijk maakt om structureel de arbeidsomstandigheden te verbe-

teren en het ziekÍeverzuim terug te dringen. Als dit duidelijk is
vastgelegd, kan men elkaar daar in het bedrijf op aanspreken.

De werkgever zal vervolgens echter ook concrete doelstellingen en

een rolverdeling moeten vaststellen: wie gaat wat doen, wat wordt
uitbesteed en wat wordt 'in huis' gedaan? Bij dat laatste is een
juiste taakverdeling tussen arbocoördinator, deskundigen, manage-

ment en werknemers van belang.
Om het proces te begeleiden, is het vooral in grotere bedrijven
nuttig om een 'stuurgroep' in het leven te roepen, die bij voorkeur
bestaat uit mensen uit verschillende disciplines en met verschillende
functies. In kleine bedrijven zou zo'n stuurgroep op brancheniveau
ingevoerd kunnen worden.
Mogelijke leden van zo'n werkgroep zijn: de bedrijfsarts, de

veiligheidskundige, de arbocoördinator, e,en personeelsfunctionaris,
een lid van de OR, een inkoopfunctionaris, iemand van research en

development en een werknemer van de technische dienst.
In plaats hiervan kan ook worden gekozen voor een andere aanpak

die begint bij enkele afdelingen die positief staan tegenover veran-
deringen. Als het proces hier succesvol verloopt gaan de 'achterblij-
vers' zich niet zelden ongemakkelijk voelen om vervolgens in
beweging te komen.

Werknemers
Het is heel belangrijk om vanafhet eerste begin van het proces

rekening te houden met de opvattingen van de werknemers en om
gebruik te maken van hun kennis.
Ook in latere fasen komt de inbreng van de werknemers naar
voren. Zo moet de bedrijfsleiding een eventueel pakket maatregelen
met de OR bespreken voordat tot implementatie wordt overgegaan.
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Informatie
Technisch gezien bestaat de eerste stap van het stappenplan vooral
uit het verzamelen van gegevens. Men moet zich in dit stadium
bovendien verdiepen in de aard Gewoonten, cultuur, beleid) van het

bedrijf (of de bedrijfstak) en in de gebruikte processen en stoffen.
In deze fase kunnen (voor later gebruik) ook al gegevens worden
verzameld over de gehanteerde stoffen, gebruikte (elektrische)
vermogens en hoeveelheden.
Om risico's en knelpunten te herkennen, kan men vaak gebruik

maken van informatie die al beschikbaar is:
> jaarverslagen en -plannen;
> tekeningen en plattegronden;
> vergunningen;
> ongevalsregistersen -rapporten;
> overzichten van klachten, bijna-ongevallen en incidenten;
> inspectieverslagen;
> werkinstructiesengebruiksaanwijzingen;
> registers van toxische stoffen en carcinogenen;
> resultaten van mee@rogramma's;
> informatie uit de bedrijfstak (gemiddeld ziekteverzuim, be-

roepsziekten, ongeval len) ;
> informatie in vakliteratuur en rapporten.

Als er weinig informatie beschikbaar is, kan men aan de hand van

de volgende vragen de situatie in een bedrijfglobaal in kaart
brengen:
> welke processen vinden plaats; welke produkten worden ge-

maakt?
> welke grond- en hulpstoffen worden gebruikt en in welke hoe-

veelheden?
> van welke technologie (gereedschappen, apparatuur en installa-

ties) wordt gebruik gemaakt?
> hoe zijn de processen en werkzaamheden ontworpen; welke

werkvoorschriften en procedures zijn van toepassing?
> hoe wordt er gewerkÍ in de praktijk; hoe worden de werkvoor-

schriften en procedures toegepast?

De,ze vragen moeten in deze fase al globaal worden beantwoord; in
de volgende stap (de risico-inventarisatie) komen zij diepgaander
aan de orde.

2. Risico's inventariseren
In deze fase komt de praktijk om de hoek kijken. Nadat het beleid
in hoofdlijnen is geformuleerd, moet een analyse van de stand van
zaken plaatsvinden. Om te bepalen of het nodig is de risico's te
verminderen en hoe dat kan gebeuren, moet men allereerst de
risico's in kaart brengen (inventariseren). De aanzet daartoe is

mogelijk al in de eerste stap van het stappenplan gegeven; zo nodig
worden deze gegevens hier verder aangevuld.

Om risico's systematisch te inventariseren, wordt in het algemeen
gebruik gemaakt van een bepaalde methode. Zo'n methode, meestal

aangeduid met de term 'instrument', is bijvoorbeeld een inspectie
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aan de hand van een aandachtspuntenlUst (checklist) met een hand-
leiding. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op een aantal instrumenten
die in Nederland verkrijgbaar zijn op het terrein van arbeid en
gezondheid.

Arbo-breed
Voor welke methode of aanpak men ook kiest, de overheid stelt dat
de risico-inventarisatie en -evaluatie globaal en betrouwbaar moet
zijn. Daarbij wordt uitgegaan van een zogenaamde cascade-aanpak;
eerst worden risico's globaal (arbo-breed) in kaart gebracht, vervol-
gens wordt (met andere 'instrumenten') een meer diepgaande
analyse uitgevoerd wanneer:
1 de globale inventarisatie daar aanleiding toe geeft, of
2 wettelijke voorschriften dat eisen.

De overheid spreekt overigens bij voorkeur van de 'inventarisatie
van gevaren'. Dat wil zeggen dat in deze stap de nadruk ligt op de
mogelijke schade die op kan treden en dat de kans daarop nog niet
aan de orde komt.

Drie vragen zijn daarbij van belang:
1 Wat kan er gebeuren (mis gaan) en tot welk gevolg (effec$

leidt dat?
2 Hoe ernstig is het gevolg?

3 Wat is de kans dat dit gebeurt?

Per werkplektype of functiesoort kunnen de meer specifieke geva-
ren worderr geïnventariseerd.

Voorbeeld: In een bedrijf dat betonproduloen maalo, leen een
globale inventartsafie dat vooral blootstelling ann geluid en stof en
een ongunstig thermisch klimaat de aandacht verdienen. Nauwlceuri-
ger kijkn per functiesoort brengt aan het licht dat op de zogenaam-
de triltafel-afdeling bovendien blootstelling um meclani s che trillin-
g en lorc lp unt en v e ro orznald.

Risico-groepen
Bij het inventariseren van risico's moet een werkgever ook de
gevaren aangeven waaraan andere dan de eigen werknemers en
bijzondere groepen kunnen worden blootgesteld (zie hoofdstuk 1).

Werknemers die risico kunnen lopen zijn:
> produktiepersoneel;
> hulp- of ondersteunend personeel;
> onderaannemers;
> zelfstandigen;
> studenten en stagiaires;
> kantoorpersoneel;
> bezoekers;
> schoonmakers;
> bewakingspersoneel.
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Bijzondere groepen
Daarbij moet b[zondere aandacht worden besteed aan bijzondere
groepen, zoals:.
> gehandicapten;
> jonge werknemers;
> zwangeren;
> onervaren werknemers;
> personeel in afgesloten ruimten;
> onderhoudspersoneel;
> werknemers die de gangbare taal niet beheersen.

Bestaande registratie- en evaluatieverplichtingen
er bestaan in de arbowetgeving al talloze registratie- (en soms

evaluatie-)verplichtingen. Het spreekt vanzelf dat van de resultaten

daarvan gebruik kan worden gemaakt, mits de gegevens nog actueel

zijn. Zijn dergelijke resultaten niet beschikbaar, dan moet bij het in
kaart brengen van de gevaren worden aangesloten bij de bestaande

inventarisatieverplichtingen (zie hoofdstuk 1).

Voorbeeld: De werkgever is verplicht tot het registreren van 8e-
vaarlijkt stoffen. Dannoe moet een stoffenregister worden cmnge-

legd. Het stoffenregister is een opsomming van de toxische stoffen

die in het bedrijf voorlcomen. In het register worden tevens de

toxi sche eigens clwppen genoemd.

In plaats van functies of werkplekken als invalshoek te gebruiken,

kan men - aftrankelijk van de aard van het bedrijf of de risico's -

ook de gebruikte processen of installaties als invalshoek nemen. Dat

betekent wèl dat in een volgende stap de resultaten van deze inven-

tarisatie moeten worden vertaald naar het niveau van functiegroe-
pen.

Het maken van een risico-inventarisatie is geen eenmalige actie. Het
uitgangspuirt van het herkennen en inventariseren van risico's is dat

men als bedrijf voortdurend is geïnformeerd.

Dit is bovendien noodzakelijk om risico's bij de bron te kunnen

bestrijden. Bronbestrijding is alleen mogelijk door bij nieuwbouw,
de aanschaf van nieuwe machines en het bedenken van nieuwe

produktieprocessen na te gaan welke (nieuwe) risico's deze verande-

ringen met zich meebrengen.

3. Risico's evalueren
De stap van inventarisatie naar evaluatie is een kleine. In feite
kunnen beide processen niet los worden gezien van elkaar. Bij de

inventarisatie wordt in feite een lijst van mogelijke gevaren ge-

maakt; bij de evaluatie wordt een waarde-oordeel toegekend aan de

knelpunten, bijvoorbeeld door de aangetroffen situatie te vergelijken
met normen of richtlijnen. Globaal gesproken richt de inventarisatie
zich op gevaren, en de evaluatie op risico's. Dat wil zeggen dat in
de evaluatiefase naÍst de effecten ook de kansen dat die effecten

optreden, worden beschouwd.
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Allerlei bestaande instrumenten kunnen hiervoor worden gebruikt;
het verdient wèl aanbeveling om ze in een breder kader onder te
brengen. Ook reeds bestaande wettelijke verplichtingen om risico's
te evalueren moeten hierin worden ondergebracht.

Gevaarlij ke werlsituaties
ln de inventarisatiefase is al een beeld ontstaan van de gevaarlijke
werksituaties en bronnen die de bloostelling veroorzaken. Om te
bepalen of deze gevaren ook daadwerkelijk tot een risico leiden,
moet in de fase van risico-evaluatie ook de kans en blootstelling
(duur en frequentie) in beeld worden gebracht.

Voor giftige stoffen betekent het dat een schatting van de concentra-
ties van stoffen in de lucht op de werkplek noodzakelijk kan zijn.
Soms zijn daarnaast (oriënterende) metingen nodig. De arbodienst
kan betrouwbare schattingen doen of metingen uitvoeren.

Onderzoek naar het aantal blootgestelden is een nadere invulling
van de omvang van het risico. Een inventarisatie van het aantal
mensen dat met specifieke toxische stoffen werkt is nuttig, evenals
inventarisatie van het aantal mensen dat kan worden blootgesteld
aan bijvoorbeeld hoge geluidniveaus of micro-organismen of dat
gebruik maakt van stralingsbronnen zoals UV-bronnen en lasers.

T$ee aspecten: taxeren en beoordelen van het risico
Risico-evaluatie omvat twee aspecten. Het eerste werd hiervoor
beschreven en is het 'wegen' oftaxeren van het ('objectieve')
risico.

Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van richtlijnen, publikaties in
vakliteratuur, vuistregels en normen.
Het tweede is het geven van een waarde-oordeel ('value'); het
beoordelen van het risico.

In deze laatste stap zijn niet uitsluitend de aspecten kans (blootstel-
ling) en effect (gevaar) aan de orde. Afhankelijk van de gebruikte
methode, kan hier -lL naast kans en effect x ook expliciet worden
meegewogen:
> de omvang van de risicogroep;
> de mogelijkheid tot gevaarsafwending (vermijdbaarheid);
> de mening (risicobeleving) van de werknemers: zo kunnen

medewerkers het risico van blootstelling aan straling zwaaÍ
laten wegen, terwijl het werken met toxische stoffen in feite
grotere risico's met zich meebrengt.

Het verdient aanbeveling om de aspecten als kosten en technische
haalbaarheid in dit stadium nog niet te beschouwen.

Voorbeeld: Bij een verzekringsmaatsclnppij verrichten drie ver-
schillende groepen medewerkers een groot deel van dc tijd beeld-
schermwerk.
Eén groep doet het beeldschermwerk aan tafels met een 15 centime-
ter diklce rand, wanrdoor men geen goede houding lan aannemen
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en het werk met gebogen polsen moet doen.
Een andere groep werld met schermen waarop de lenenelcens
amberkleurig worden afgebeeld op een donl«re achtergrond. Men
vindt de kleur niet prettig en heefi last van spiegelingen.
Een derde groep werld met schermen met groene lenertel«ns op een
donl«cre achtergrond. De groene letters zijn niet aantoonbaar beter,
nwar men heeft daar minder klachten over dan over de amberkleu-
ige leners.
Het risico dat de eerste groep loopt wordt als zwaarwegend beoor-
deeld. De risico's van de twee andere groepen zijninÍeite hetzelf-
de, moar gezien de klachten over de amberkleurige lettertel«ns
lcrijgt het risico van de tweede groep toch een hogere prioriteit.

Rangorde van risico's
Het evalueren van de risico's biedt de mogelijkheid om te komen
tot een rangorde van risico's. Sommige instrumenten lenen zich
hiervoor bij uitstek maar zullen in het algemeen slechts door specia-
listen kunnen worden toegepast. Meestal zal men in de praktijk
gebruik maken van een eenvoudige benadering, zoals een inspectie
met een vragenlijst.
Wordt alleen van een checklist gebruik gemaakt, dan kan het nodig
zijn om aanwllend gebruik te maken van een methode om risico's
te taxeren. Dit is mogelijk met eenvoudige zogenaamde 'relative
ranking'-methoden, zoals bijvoorbeeid de ABRIE (zie hoofdstuk 3).
Hierbij wordt het risico globaal gewogen door zowel aan de schade
of het gezondheidseffect een score toe te kennen, als aan de kans
dat schade daadwerkelijk optreedt.

Deze methoden kunnen (arbo)breed zijn of meer specifiek.
Het voordeel van deze methoden is gelegen in hun eenvoud. Het
vaststellen van de uitgangsgegevens vereist echter ervaring en
inzicht. Het verdient dan ook voorkeur om de methoden altijd te
laten gebruiken door een team van mensen met een verschillende
achtergrond en een uiteenlopende deskundigheid.

4. Maatregelen
Het bedenken van maatregelen vormt het begin van de fase van
risicobeheersing. Deze stap zal moeten worden gevolgd door het
opstellen van een programma van aanpak (5) en het invoeren van
dat programma (6).

In een vroeg stadium moeten zowel management als werknemers
worden betrokken bij het bedenken van maatregelen en het naden-
ken over de haalbaarheid ervan. Zlj zijn niet alleen het beste op de
hoogte van het verloop van de werkzaamheden, zij moeten de
bedachte maatregelen uiteindelijk ook in de praktijk laten werken.
Wanneer een idee wordt gedragen door het gehele personeel, zal de
fase van het invoeren van het programma veel beter verlopen. De
invoering van ideeën die 'het geestelijk eigendom' zijn van werkne-
mers verloopt vaak voorspoediger dan ideeen die achter het bureau
zijn bedacht.
De praktijk toont aan dat werknemers hun creativiteit dagelijks
gebruiken. Er worden heel wat positieve dingen bedacht: handige,
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kleine oplossingen voor dagelijkse problemen. Oplossingen die niet
alleen het werk aangenamer maken maar ook arbo- en milieuvrien-
delijk zijn. De uitdaging zit in het sturen van deze creativiteit.

De eerder genoemde stuurgroep, die het gehele proces begeleidt,

kan in dit stadium een belangrijke rol spelen. De groep heeft

daarbij een coördinerende en motiverende rol, kan concrete doel-
stellingen uitwerken en bovendien blokkades in de organisatie
lokaliseren en bestrijden. Aftrankelijk van de organisatie en cultuur
van het bedrijf zullen taken zelf worden verricht of worden uitbe-
steed aan bijvoorbeeld een arbodienst. Daarbij kunnen enkele

enthousiaste medewerkers een belangrijke rol spelen.

Toch zal men in deze fase vaak op weerstanden of blokkades

stuiten. Zo kan er onvoldoende geld zijn gereserveerd of onvol-
doende menskracht of tijd beschikbaar zijn gesteld om alternatieven

te onderzoeken op bruikbaarheid. Ook is het mogelijk dat het

overstappen op alternatieven de produktie stoort, dat nieuwe metho-

den in het begin voor extra storingen zorger, of dat een overstap de

kwaliteitsbewaking stoort.
Daarnaast ziet men vaak dat management en werknemers gehecht

zijn aan oude methoden, of dat grote voorraden van oude produkten

belemmerend werken op een innovatie. Bovenstaande argumenten

worden dan ten onrechte aangevoerd om niets te hoeven verande-

ren. Veel van deze obstakels kunnen slechts effectief worden
vermeden door er in de eerste fase van het stappenplan voldoende

aandacht aan te schenken.

De rangorde van risico's, die het resultaat is van de risico-evaluatie,
vormt het uitgangspunt voor het treffen van maatregelen. Werkge-
ver en werknemers komen op basis daarvan in onderling overleg tot
besluiten over noodzakelijke maatregelen en de prioriteit waarmee

zij worden uitgevoerd.
Daarbij speelt ook de wetgeving een rol. In de eerste plaats omdat

wettelijke eisen gelden ten aanzien van talloze aspecten. In de

tweede plaats omdat de overheid een systematische manier van

risicobeheersing voorschrijft; er moet dus gebruik worden gemaakt

van een strategie.
Deze is gebaseerd op het uitgangspunt dat risico's zoveel mogelijk
'aan de bron' worden bestreden. Hierbij vormen de 'actuele inzich-
ten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn' het richt-
snoer.
Het volgende voorbeeld toont dat aan. De cijfers verwijzen naar

volgorde van de stappen uit de strategie.

Voorbeeld 1: Uit een installatie in een werlcruimte l<omen schadelij-
ke stoffen vrij die door de werlaemers worden ingeademd. De
bedrijfsleiding lost dit probleem op door een toegangsregeling vast

te stellen; alleen werloumers die ann de installatie werken, lcriigen

toestemming de ruimte te betreden. Zi laiigen bovendien de be-

s chikking over ademlalingsbeschermingsmiddelen. Deze ntoatre-
gelen corresponderen met stap 5 en 6 uit de strategie. Betere
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oplossingen zijn: de installatie zo goed mogelijk te omlasten (stap

3) en de overblijvende emissiepunten te voorzien van puntafiuiging
6tap 4). Nog beter is het gebruik van minder schadelijl<c stoffen
(stap 1).

Uitgaande van de strategie van risicobeheersing worden de volgende
vragen gesteld:
> Wat is het risico?

Antwoord: blootstelling aan schadelijke stoffen.
> Wat is de bron?

Antwoord: de installatie.

Mogelijke maatregelen zijn:
1 Eliminatie of vervanging risicobron
voorbeelden:

2 Aanpassing risicobron
voorbeelden:

3 lsolatie risicobron
voorbeelden:

4 Aanpassing omgeving
voorbeelden:

5 Afscherming mens

voorbeelden:

6 Toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen @BM's)
voorbeeld:

Voorbeeld 2: In een luntoomimte sta.an enl«le telatverwerkzrs en

een l.aserprinter opgesteld. De werlorcemsters klagen over de laser-
printer; hij veroorzaalo een hfuderlijk geluid en wanneer hij lang
achtereen wordt gebruilo, produceert hij een hinderlijl«z stank door
het wijl<omen van ozon.
Het probleem wordt opgelost door de printer naar de gang te
verplaatsen, corresponderend met stap 3. Maatregelen van hogere
prtoriteit, zoals het aansclwffenvan een betere printer (stap 1),
vallen af uit financiële overwegingen. Gelukkig realiseen iedereen

zich dnt het uitreil«n van persoonlijl« beschermingsmiddelen (stap

6) hier geen echte oplossing is.
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Uitgaande van de strategie van risicobeheersing worden de volgende
vragen gesteld:
> Wat is het risico?

Antwoord: blootstelling aan hinderlijk geluid en stank
> Wat is de bron?

Antwoord: de laserprinter.

Mogelijke maatregelen zijn:
I Eliminatie of vervanging risicobron
voorbeelden:

2 Aanpassing risicobron
voorbeelden:

3 Isolatie risicobron
voorbeelden:

4 Aanpassing omgeving
voorbeelden:

5 Afscherming mens
voorbeeld:

6 Toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen @BM's)
voorbeelden:

Overigens is de stap van risico-evaluatie naar maatregelen aftranke-
lijk van het gebruikte instrument. Bij gebruik van bijvoorbeeld
storingsanalyse is de stap van risico naar maatregel voor de hand
liggend, bij de meeste checklist-methoden juist niet. Vaak is tijdens
de inventarisatie en evaluatie van risico's al automatisch over
mogelijke oplossingen nagedacht. Zelfs als dit niet het geval is,
biedt de fase van risico-evaluatie vaak aanknopingspunten die het
mogelijk maken om op ideeen te komen met betrekking tot risicobe-
heersing. Zonodig zal er in deze fase creativiteit moeten worden
gemobiliseerd, bij voorkeur bij mensen met een verschillende
achtergrond.

Effectiviteit van een maatregel
In deze fase moet ook aan de orde komen wat het nuttig effect is
van een maatregel. Dat wil zeggen'. de te verwachten risico-reductie
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(vermindering van het risico). Ook de (technische) uiwoerbaarheid
en de kosten spelen een belangrijke rol.

Een maatregel moet íredelijk' en doeltreffend ziin
Maatregelen hoeven niet ten koste van alles te worden getroffen. De
wet gebruikt daartoe vaak de term 'redelijkerwijs' zodat er een

belangenafueging kan plaatsvinden. Er is dus 'speelruimte' om
onredelijke situaties te vermijden. Het niet, of niet geheel, voldoen
aan de verplichting tot maatregelen kan zo soms worden gerecht-

vaardigd. Het moet dan wèl gaan om zwaarwegende belangen. Zo
zal de technische, praktische en economische haalbaarheid aan de

ene kant worden afgewogen tegen de.ernst van de situatie ander-

zijds.
De ernst van de situatie wordt onder andere bepaald door de grootte

van het risico en door de vraag of het gaat om veel werknemers en

om werkplekken waar sprake is van continue blootstelling. Dit in
tegenstelling tot situaties waar bijvoorbeeld alleen tijdens de half-
jaarlijkse onderhoudsbeurt van blootstelling sprake is.

Wanneer een maatregel niet 'doeltreffend' is en het risico er dus

niet voldoende door wordt weggenomen, moet ze worden aangevuld

met andere maatregelen, totdat uiteindelijk doeltreffendheid is

bereikt.
De weg die wordt afgelegd door de beheersstrategie wordt dus

bepaald door zowel het redelijkerwijsbeginsel als het doeltreffend-
heidsbeginsel.

In de praktijk wordt meestal een combinatie van verschillende
maatregelen toegepast die samen zorgen dat de blootstelling wordt
teruggedrongen tot het gewenste niveau. Het uitgangspunt van de

wetgeving is dat zo veel mogelijk maatregelen uit de combinatie
behoren tot het hoogste prioriteitenniveau.
Daarbij maakt het verschil of er sprake is van een bestaande situatie
of van een nieuw te bouwen of in te richten werkplek. In het laat§te

geval zal het redelijkerwijsbeginsel minder ruimte bieden om van

bronmaatregelen af te wijken. tn alle gevallen moet er een plan van

aanpak zijn met de strategie om bronaanpak op termijn zoveel

mogelijk te realiseren.

Daarnaast stellen talloze'belanghebbenden' hun eigen randvoor-
waarden waar terdege rekening mee moet worden gehouden. Zo
kunnen onderhandelingen met de gemeentelijke brandweer een

belangrijke rol spelen evenals vergunningen die in het kader van de

Wet milieubeheer of de Kernenergiewet worden verstrekt.

5. Programma opstellen
De genoemde rangorde van risico's speelt een rol bij het stellen van
prioriteiten voor de bedachte maatregelen.
Het is mogelijk om hierbij een driedeling aan te brengen:

> maatregelen die verplicht zijn;
> maatregelen die noodzakelijk zijn;
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> maatregelen die gewenst zUn.

De eerste categorie maatregelen betreft wettelijke verplichtingen, bij
de tweede en derde categorie speelt de rangorde van risico's een

rol. De maatregelen die zijn gericht op de beheersing van de 'grote'
risico's zullen in het algemeen een hogere prioriteit krijgen dan de

maatregelen die zich richten op de risico's met een lagere rangorde.

Het is echter niet uitgesloten dat risico's met een hoge rangorde niet
de eerste prioriteit krijgen in het programma van aanpak. Ook de

wensen van direct betrokken werknemers, uitvoerbaarheid en kosten

zullen namelijk een rol spelen.

Zo n;Jlen in deze fase kosten en baten tegen elkaar worden afgezet.
Er zijn hiervoor semi-kwantitatieve methodes waarbij maatregelen

worden geklassificeerd op grond van bijvoorbeeld kosten en de

teweeg gebrachte risicoreductie.

Beslissingen
Vervolgens zal men moeten beslissen over talloze aspecten; op
welke termijn welke maatregelen worden getroffen, wie wat uit-
voert (binnen of buiten het bedrijf), wie voor wat verantwoordelijk
is en hoe wordt gerapporteerd. Bij het opstellen van het programma
moet dit worden vastgelegd naast de concrete doelstellingen en

maatregelen.

Het is van belang dat het plan van aanpak zovegl mogelijk concrete
doelstellingen bevat. Bij het formuleren van het programma begint
men vaak met het formuleren van een algemene aanpak. Dit is
vooral nutug om alle betrokkenen bij het project te betrekken. Bij
het concreter maken van het programma groeit meestal ook de

weerstand. Toch moet men zo snel mogelijk de stap maken naar

kwantificeerbare en controleerbare maatregelen. Anders komt dit
probleem terug in de laatste stap van het stappenplan: het meten en

evalueren van resultaten.

Door de werkgever moeten voldoende middelen ter beschikking zijn
gesteld. Dit moet in grote lijnen al zijn vastgelegd in de eerste stap

van het stappenplan. In deze fase worden de maatregelen concreet
uitgewerkt en kunnen zo nodig bijstellingen plaatsvinden. Afhanke-
lijk van de cultuur van het bedrijf en het management kan dat
gebeuren via een apart Geoormerkt) budget of niet.

6. Programma implementeren
Bij alle risicobeheersende maatregelen speelt het management een

sleutelrol. Het management is verantwoordelijk. Actieve steun is

van groot belang. In grotere bedrijven is het vooral het middenka-
der dat de aandacht verdient. Oude werkwijzen en produkten
hebben hun waarde bewezen in de praktijk. Op alternatieven wordt
nogal eens een buitengewoon strenge beoordeling toegepast.

Voor het management is risicobeheersing van nature geen doel op

zich. Het is daarom van belang dat het management risico-beheer-
sing als een taak ziet en dit vastlegt in een beleidsverklaring.
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Argumenten voor deze betrokkenheid van het management zijn:
> De kosten: vaak is er onvoldoende inzicht in de kosten die

samenhangen met de gezondheidsrisico's van het werk. Het
zichtbaar maken van verborgen kosten kan de functie van een

'eye opener' hebben.
> Het imago: een geavanceerde manier om risico's te beheersen

kan het imago van het bedrijf als 'koploper' en goede werkge-
ver ten goede komen.

> De continuïteit: door risico's zo effectief mogelijk te bestrij-
den, neemt de kans op ongevallen en zieke werknemers af en

is de continuïteit van de bedrijfsvoering gegarandeerd.

> De wetgeving: de arbeidsomstandighedenwetgeving wordt
voortdurend strenger. Door zelf vooruit te lopen op toekomsti-
ge ontwikkelingen in de regelgeving voorkomt men (duurdere)

aanpassingen in de toekomst.

Voorlichting
Bij het implementeren van een progralnma speelt voorlichting een

belangrijke rol.

Nieuwe werknemers worden meestal voorgelicht met behulp van

introductie- en voorlichtingsprogramma's. Posters of publikaties in
interne periodieken richten zich daarnaast ook op de 'zittende'

populatie. Ook kan gebruik worden gemaakt van speciaal georgani-

seerde discussie-bijeenkomsten, het reguliere werkoverleg en

periodiek gezondheidskundig onderzoek.
De voorlichting heeft enerzijds een algemeen karakter en zal ander-

zijds betrekking hebben op de risico's van specifieke functies,
werkzaamheden, werkplekken of agentia.

Daarnaast speelt voorlichting een belangrijke rol bij de terugkoppe-
ling als element van het stappenplan. Dat kan bijvoorbeeld door de

resultaten van getroffen maatregelen te publiceren en jaarlijks aan

de orde te stellen in jaarverslagen en vergaderingen van een veilig-
heidscommissie. Zo kan worden gestimuleerd dat het gebruik van

veiliger werkmethoden een gezamenlijk streven wordt.

Nazorg
Nadat een programma is vastgesteld en de uiwoering ervan is
gestaft, breekt de fase van de 'nazoÍg' aan. Voor de werkgever Qtet
bedrijf) is er geen sprake van nazorg (daar begint het nu pas), wèl
voor de deskundige. Hier gaat blijken of de opgestelde plannen
'werken'.
Het vastleggen van de resultaten is daarbij een effectief hulpmiddel.
Bovendien eist de wetgever dat de resultaten van de risico-inventari-
satie en -evaluatie schriftelijk worden vastgelegd.

Communicatie
Een goede communicatie tussen alle betrokkenen speelt in elke fase

van het stappenplan een rol. In de praktijk blUkt dat met name de

terugkoppeling naar de werkvloer nogal eens te kort kan schieten.

In de fase waarin de maatregelen daadwerkelijk moeten worden
uitgevoerd, komt een gebrek aan communicatie duidelijk naar
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voren. Er verandert dan niets op de werkplek. Of de werknemers
weten niet wat er van hen wordt verwacht.

Voorbeeld: In een bedrijf maken werlorcmers gebruik van gechlo-
reerde oplosmiddelen om voorwerpen te ontvetten. Bij deze lnrde-
lingen is het verboden te roken. Nadat de werlorcmers ontdel<ken dat
de gebruiloe oplosmiddelen niet brandbanr zijn, wordt het roolarcr-
bod al snel genegeerd. Het roolarcrbod was echter niet gebaseerd
op de brandbaarheid van de gebruiloe stoffen mrar op het feit dat
de hete sigaret de dnmp van de oplosmiddelen ontleedt tot zeer
gtÍnge stoffen die hrnnen worden ingeademd.

7. Resultaten meten en evalueren
Bij het meten en evalueren van resultaten wordt regelmatig bekeken
(gemeten) of een ingevoerde maatregel succesvol is.

De manier waarop dat kan gebeuren, hangt af van de maatregel
(interventie) die werd getroffen. Wanneer men bijvoorbeeld heeft
gekozen voor een maatregel als isolatie van de risicobron, dan
kunnen metingen van concentraties of geluiddruk- of stralingsni-
veaus op de werkplek worden uitgevoerd. Zo wordt duidelijk of de
maatregel heeft geleid tot het doel dat men voor ogen had.
Als men had gekozen voor vervanging van de risicobron en bij-
voorbeeld een giftig produkt heeft vervangen door een minder
schadelijke stof, dan kan een registratie van het verbruik nuttig zijn.
En wilde men het gedrag van werknemers veranderen, dan moet
men gedrag meetbaar maken en observeren.

Voorbeeld: In een laboratorium wordt gebruik gemaakÍ van diverse
oplosmiddelen die verschillen in giftigheid. Op uiteenlopende
gronden kiezen de werknemers voor een bepaald oplosmiddel. In
het laboratorium wordt een index gebruikt die het 'gezondheidsrisi-
co' (door inhalatie van de damp van vluchtige oplosmiddelen tijdens
het gebruik) voor alle werknemers samen in een getalletje uitdrukt.
De gebruikte hoeveelheid, de vluchtigheid en de MAC-waarde
bepalen de waarde van de index. Door minder te gebruiken en
veiliger oplosmiddelen te kiezen (minder vluchtig, hogere MAC--
waarde) daalt de waarde van de index. De waarde wordt elk jaar
besproken in de veiligheidscommissie en gepubliceerd.

Ook andere, meer algemene methoden kunnen helpen om te onder-
zoeken of de maatregelen werken in de praktijk. Zo kunnen regel-
matige inspecties, al dan niet met gebruik van een checklist, nuttig
zljn.

De essentie van deze fase is dat er een terugkoppeling plaats vindt.
Zo wordt duidelijk of de doelstellingen al dan niet zijn bereikt en of
doelstellingen of plan van aanpak eventueel moeten worden brjge-
steld. Hoewel niet verplicht voor elk bedrijf, is het weergeven van
de resultaten in de vorm van een jaarverslag nuttig.
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4, lnstrumenten

Inleiding
Bedrijven zijn meestal goed in staat de knelpunten op het gebied
van arbeidsomstandigheden zelf aan te wijzen. Bedrijven die dat
inderdaad ook zelf doen, hebben het voordeel dat ze actiever zelf
naar oplossingen zoeken. Daarmee wordt de kans veel groter dat er
produktieve oplossingen komen waar het bedrijf beter van wordt.
Wanneer buitenstaanders de oplossingen bedenken is die kans

kleiner.

Wel is het gewenst dat er hulp van buiten het bedrijf bij de arbo-
zorg ingeschakeld wordt, al was het alleen maar om bedrijfsblind-
heid te omzeilen.

Hulp van buitenaf
Voor het maken van een risico-inventarisatie en -evaluatie is één

vorm van hulp van buitenaf verplicht: de kwaliteitscontrole door
een gecertifi ceerde arbodienst.

Andere hulp van buitenaf komt in de vorm van de instrumenten die
inmiddels op de markt zijn verschenen. Er is een aantal instrumen-
ten waarmee (arbodeskundigen van) bedrijven zelf de risico-inventa-
risatie en -evaluatie kunnen uitvoeren.

Door dergelijke instrumenten toe te passen, is het voor bedrijven
veel gemakkelijker om te voldoen aan de eisen die de overheid
stelt. Ook het contact met de arbodienst zal soepeler verlopen als
gebruik wordt gemaakt van een kwalitatief goed en actueel instru-
ment. Doordat ook de arbodienst de instrumenten kent, kan deze
zijn verplichte taken sneller en goedkoper uitvoeren. Het gaat dan

om de vraag of het instrument correct is toegepast:
> controle op volledigheid en betrouwbaarheid van de RIE;

controle op de toepassing van actuele inzichten;
> maatregelen aangeven: een aantal van de instrumenten noemt

mogelijke maatregelen.

Hieronder wordt een aantal van deze instrumenten opgesomd en
wordt aangegeven op welke manier ze kunnen helpen bij het maken
van een goede risico-inventarisatie en -evaluatie. De beschrijvingen
zijn ontleend aan de rapportage van een onderzoek door het NIAen
NIPG-TNO, waarin een eerste inventarisatie van instrumenten op
het terrein van arbeid en gezondheid gemaakt is. (Zie onder 'Meer
informatie': C. Meulenbeld en P. van Lingen.)

Overzicht van instrumenten
Eén van de aspecten waarin de instrumenten verschillen, is de
functie van het instrument; het doel waaftoe het instrument wordt
ingezet.

Van de 55 instrumenten die in de rapportage van het onderzoek zijn
beschreven, hebben 30 als functies 'inventariseren' en 'beoordelen',
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de functies die voor de risico-inventarisatie en -evaluatie het meest

van belang zijn. De overige functies die men kon kiezen, waren:

signaleren, analyseren, beoordelen, maatregelen kiezen/ zoekenl

ontwerpen, maatregelen implementeren, herplaatsing/reïntegratie
van arbeidsongeschikten en sociaal-medische begeleiding. Andere
functies zijn: maatregelen evalueren, ontwerp toetsen en simuleren,
borging arbobeleid en vaststellen nulsituatie. Veel instrumenten
hebben meer dan één functie.

Ook het object waar het instrument zich op richt, het 'voorwerp van

behandeling', is van belang voor het nut van een instrument voor de

risico-inventarisatie en -evaluatie.

Richt het instrument zich op elementen van de werksituatie als

werkomgeving, werkplek, machines en gereedschappen en de

inhoud van functies/de arbeidsorganisatie of richt het zich op de

persoon van de taakuiwoerder, het ziekteverntim of het arbobeleid

van de organisatie? Bij de risico-inventarisatie en -evaluatie zal het
vooral gaan om de eerste groep objecten.

Arbo-brede instrumenten
De verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie moet het hele

spe,ctrum van veiligheid, gezondheid en welzijn bestrijken. In de

instrumenteninventarisatie bleken van de 30 'inventarisatie- en

beoordelingsinstrumenten', acht instrumenten arbo-breed te zijn in
de behandelde onderwerpen gericht op de werksituatie en toepas-

baar in meerdere werksoorten. Deze acht instrumenten zijn op het

eerste gezicht geschikt als hulp bij de verplichte risico-inventarisatie
en -evaluatie. Daarom zijn deze instrumenten hieronder nader

beschreven. Ze staan opgesomd in tabel 1, waarin voor elk instru-
ment een korte beschrijving is opgenomen. Eén instrument dat op

een bepaalde bedrijfstak gericht is, de Arbo+heck Thuiszorg, is
niet in deze tabel opgenomen omdat de vergelijkbaarheid met de

andere instrumenten gering is.

Afbeelding Tabel 1. Acht Arbo-brede algemene inventarisatie en -
evaluatie instrumenten
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Al gemene Bedrij fsverkenning
en Risico-lnventarisatie -
Evaluatie (ABRIE)

De ABRIE-methode is een instrument voor arbo-deskundigen
uit BGD's en Arbodiensten en is ontwikkeld om een risico-
inventarisatie en -evaluatie ysdanig uit te voeren, dat daaÍ-
mee een aanzet wordt gegeven tot het verbeteren van ar-
beidsomstandigheden. De belangrijke eerste stap is het ver-
krijgen y21 inzicht in de bereidheid en de mogelijkheden van

een bedrijf om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De
ABRIE resulteert in een advies over de te nemen maatrege-

len, dat samen met het bedrijf wordt uitgewerkt in een plan
van aanpak.

De ABRIE-methode omvat:
- een protocol bestaande uit een stappenplan
- een aantal checklisten
Alle checklisten sluiten aan blj de in het protocol bescbreven

stappen en fungeren als hulpmiddel bij het uitvoeren van een

risico-inventarisatie en -evaluatie.
Daarnaast is een methode opgenomen om risico's te scoren

aan de hand waarvan samen met het bedrijf prioriteiten
kunnen worden gesteld voor het plan van aanpak.

Checklist op maat Deze checklist is een instrument om op snelle en globale
wijze de stand van de kwaliteit van de arbeid(somstandig-
heden) in kaart te brengen. Bij het ontwikkelen van de

checklist is gebruik gemaakt van de andere checklists en

ervaringen van gemeenten met werkplekonderzoek. De
checklist is arbo-breed en dient als middel om arboknel-
punten op te sporen en voor het opzetten van een arbo-jaar-
plan.

Inspectiemethode Arbeidsom-
standigheden (IMA)

De Inspectie methode Arbeidsomstandigheden kan gebruikt
worden voor het beoordelen van de arbeidsomstandigheden,
waarbij mogelijke maatregelen voor verbetering worden
,angegeven. De methode is ontwikkeld voor gebruik door
arbodeskundigen en de Arbeidsinspectie. Per onderwerp zijn
drie niveaus opgenomen. Op het eerste niveau (A) komen de

meest voorkomende knelpunten aan de orde. Op niveau B
worden per knelpunt de mogelijke maatregelen gepresen-

teerd. Op niveau C zijn de criteria vermeld in de vorm van
wettelijke eisen, normen enlof richtlijnen.

Inspectie Plus Pakket (IPP) IPP is een periodieke, systematische arbeidsomstandigheden-
doorlichting, door het bedrïf zelf uit te voeren (meestal door
afdelingschefs).
Het is een bundel van checklists, met toelichting en norme-
ring.
Via verzamellijsten (resultatenlijsten) wordt een plan van

aanpak opgesteld. Dit is de basis voor arbobeleid en -jaar-
plan/jaarverslag. De lPP-coördinator bewaakt planning,
infrastructuur en adviseert de directie. Het IPP wordt door
de NlA-adviseur in het bedrijf geïmplementeerd, door mid-
del van een introductie voor het management/OR en een

cursus voor de afdelingschefs.
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Integraal Risico lnventarisatie
Systeem

Structureren van de besluitvorming over risico's en maatre-
gelen, startend met een risico-inventarisatie. Hulpmiddelen
voor zowel deskundigen als leken, voor alle fasen.

Bevorderen van communicatie, participatie, integratie. Bot-
tum-up.

Participatieve Ergonomie
(PE)

Bï PE worden diverse geledingen in het bedrijf actief be-

trokken bij het proces van verbeteren van de werkplek. De
volgende stadia worden hierbij doorlopen: initiatief + pro-
bleem signaleren +selectie van oplossingen * implementatie

- evaluatie, en dan eventueel weer opnieuw. tn de PE-
aanpak wordt in samenspraak met het bedrijf een verbetering
bedacht.

Task Recording and Analysis
on Computer GRAC)

TRAC is een flexibel observatiesysteem, waarmee verschil-
lende belastende factoren in arbeidssituaties geregistreerd

kunnen worden. TRAC stelt arbodeskundigen in staat om op
basis van kwantitatieve gegevens knelpunten te signaleren en

oplossingen te formuleren of te evalueren.

Vragenlijst Arbeid en Ge-
zondheid (VAG)

Met de VAG wordt de gezondheid en de werkomstandighe-
den door de werknemers zelf beoordeeld. De VAG geeft

informatie voor arbobeleid organisatie, voor bedrij fsgezond-

heidszorg e.d. Er zijn referentiegegevens vau 20.(X)0 werk-
nemers aanwezig.

Keuzecriteria
Voor het noaken van een keuze tussen beschikbare instrumenten, is

het handig de instrumenten te onderscheiden op een aantal andere

aspecten.

Zo is bijvoorbeeld onderscheid te maken naar de manier waarop de

informatie verzameld wordt en wat de bronnen van de informatie
zijn. Wordt de informatie verzameld met behulp van een vragen-
lijst, interviews, observaties, een checklist, inspecties, een keuring
of registratie?
Verder zijn grenzen te trekken langs de onderwerpen die instrumen-
ten behandelen (veiligheid, gezondheid en/of welzun, of specifie-
ker: bijvoorbeeld geluid, trillingen, klimaat, verlichting, stoffen,
lichamelijke belasting, bediening en informatiepresentatie, func-
tie-inhoud, werkdruk, mentale belasting, werk- en rusttuden).
De groep gebruikers waar e,en instrument voor bedoeld is, is een

ander keuzecriterium. Is het een eerste-lijnsinstrument voor leiding-
gevenden, werknemers of arbocoördinatoren, of gaat het om een

tweede-lijnsinstrument voor arbodeskundigen? Bij de laatste moge-

lijkheid kan eventueel nog onderscheid gemaakÍ worden tussen

allereerst veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en bedrijfsver-
pl eegkund igen, en daarnaast bedrij fsartsen, bedrij fsmaatschappel ij k
werkers, ergonomen en psychologen.

Tenslotte kan men bij de keuze nog letten op zaken als het aggre5a-

tieniveau (richt het instrument zich op het niveau van het individu
of op afdelings-, bedrijfs- of sectorniveau?), doelpopulatie (is het
instrument bedoeld om risico's voor alle werknemers in het alge-
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meen te inventariseren, of voor bepaalde risico- of functiegroepen
of voor bepaalde bedrijfstakken?), de frequentie van toepassing van
het instrument (éénmalig, enkele malen, regelmatig, met welke
frequentie?), eventuele speciale eisen die gesteld worden en de

kosten die aanschaf en gebruik van het instrument met zich mee-

brengen.

Van de acht instrumenten uit de instrumentinventarisatie, staan

bovengenoemde aspecten samengevat in tabel 2.

Voor- en nadelen
Een oordeel over de verschillende instrumenten wordt hier niet
gegeven. Wel kan op voorhand al gezegd worden dat verschillende
typen instrumenten hun voor- en nadelen hebben. Om een paar

voorbeelden te geven: observatie-checklists hebben als nadeel dat

het resultaat meestal slechts een momentopname is en dat de kennis

van de werknemers niet benut wordt. Vragenlijstonderzoek onder

werknemers heeft als nadeel dat vergelijking van de werkelijke
situatie met objectieve normen meestal niet mogelijk is.
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Tabel 2. Acht instrumenten voor risico-inventarisatie en -evaluatie

ABRIE
Algemene
Bedrijfsverken-
ning en Risico-
lnventarisatie
en Evaluatie

Checklist op

maat
Inspectiemethode
Arbeidsomstan-
digheden (MA)

lnspectie Plus
Pakket (IPP)

Integraal Risico
Inventarisatie
Systeem
(rRrs)

Participatieve
Ergonomie
(PE)

Task R.ecor-

ding and Ana-
lysis on Com-
puter ([RAC)

Vragenlijst Ar-
beid en Gezond-
heid (vAG)

Object - functies/ar-
beidsorganisa-

tie
- werkplekken

werkomge-
ving
werkplek
hulpmiddel
funeties
aóobeleid

werkomgeving
werkplek
hulpmiddel
functies
arbobeleid

werkomge-
ving
werkplek
hulpmiddel
functies
persoon/taak-

uitvoerder
arboheleid

werkomge-
ving
werkplek
hulpmiddel
functies
persoon/taak-
uiwoerder
ziektever-
zuim/arbeids-
ongeschilr-
heid
arbobeleid
arbozorgsys-
teem

- werkomge-
ving

- werkplek
- hulpmiddel
- functies
- persoon/taak-

uiwoerder
- zietlever-

zuim/arbeids-
ongeschill-

heid
- aóobeleid

werkomge-
ving
wer§lek
hulpmiddel
functies
persoon/taak-

uiwoerder

- werkomgeving
- werkplek
- functies
- persoon/taak-

uitvoerder
- zietÍeverzuim-

/arbeidsong-
schiktheid

Niveau - bedrijfsniveau individue.el
niveau
afdelings- of
groepsniveau

bedrijfsniveau

- individueel
- afdeling/groep

- individueel individueel
afdeling/
groep

bedÍijf

individuecl
afdeling/
groep
bedrijf

- individuecl
- afdeling/

groep

- afdeling/groep

§pecifie-
ke
onder-
werPen

Geen Organisatie van

de arbozorg,
algemene voor-
zieningen (o.4.

veiligheid),
geluid, klimaat,
stoffen, lichame-
lijke belasting,
werkplekinrich-
ting, werktuigen,
trillingen, be-

dieningsmidde-
len, vizuele

informatie, func-
tie-inhoud en

werkdruk, werk-
en rusttijden

22 aandachts-

punten, uitge.
werlr in 180

onderwerpen

Werkomge-
ving, werkplek,
hulpmiddelen,
functies, zielÍe.
verzuim/
aóeidsonge-
schiktheid,
aóobeleid

Ergonomische
knelpunten;
voornamelijk
de belasting
van het bewe-
gingsapparaat

Lichamelijke
belasting,
functie-inhoud,
werk-rust-
tijden, exposi-
tieduur lsieke
factoren

Taakinhoud/zelf-
standigheid,
taakeisen/stres-
soren, werkor-
ganisatie, werk-
omstandigheden
en veiligheid,
leiding en colle-
ga's, invloed
werk op privé-
situatie, belo-
ning, waarde
ring en toe-

komstverwach-
tingen, totaal-
oordeel, licha-
melijke en
psychische ge-

zondheid, ziek-
teveÍzuim
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ABRIE Algeme-
ne Bedrijfsver-
kenning en Risi-
co-lnventarisatie
en -Evaluatie

Checklist op
maat

Inspectieme-
thode Arteids-
omctandigheden
(IMA)

lnspectie Plus

Pakket

GPP)

Integraal Risico
Inventarisatie
Systeem (IRIS)

Participatieve
Ergonomie
(PE)

Task R.ecording
and analysis on
Computer [R-
AC)

Vragenlijst Ar-
beid en Ge-
zondheid
(vAG)

Functie signaleren

inventariseren
analyseren
beoordelen

maatregelen
kiezen, zoeken,
ontwerPen

signaleren

inventarise-
ren
analyseren
beoordelen

signaleren

inventariseren
beoordelen
maatregelen
kiezen, zoe-

ken, ontwer-
pen

signaleren

inventarise-
ren
analyseren
beoordelen
maatregelen
kiezen, zoe-
ken, ontwer-
pen

maatregelen
implementè-
ren

signaleren
inventariseren
analyseren
beoordelen
maatÍegelen
kiezen, zoe-
ken, ontweÍ-
pen
maatregelen
implementeren

signaleren
inventarise-
ren
analyseren
beoordelen
maatregelen
kie.zen, zoe-
ken, ontwer-

Pen
maatregelen
implemente-
ren

signaleren

inventariseren
analyseren
beoordelen

- signaleren
- inventariseren
- analyseren
- beoordelen
- maatregelen

kie.ze\ zoe-
ken, ontwer-
pen

- maatregelen

implemente-
ren

- maatregelen
evalueren

Doelpo-
pulatie

Menagement Werknemers
in gemeenten

Alle werkne-
mers

Alle werk-
nemer§

Alle werkne-
mer§

Alle werk-
nemers

Alle werkne-
mer§

Alle werkne-
mer§

Be-

drijfstak
gerichte
versies

Handboek
ABRIE
ABRIE - Bouw
ABRIE - Gezond-
heidszorg

Geen Geen Industrie,
kantoren,
verpleeghui-
zen, laboreto-
ria, gezond-

heidszorg

Geen Geen Gen Geen

Gebrui-
kers

Bedrijfsverpleeg-
kundigen
Arbeidshygiënis-
ten
Veiligheidskun-
digen
Bedrijfsartsen

Personeels-

functionarissen
Arbodeskundi-

8en

Afdelingschefs
in bedrijven

Aóodeskun-
digen
Management
Afdelingslei-
ding
Medewerkerr

Bedrijfs-
artsen
Bedrijfrer-
pleegkundi-

8en
Alle werkne-
mers en

werkgevers

Arbeids-
hygiënisten
Bedrijfsartsen
Bedrijfsver-
pleegkundigen

Ergonomen
Psychologen

Aóodeskundi-

8en

Speciale
'en

Kennis over
organisatie en

adviesvaardighe-
den zijn een

voorwaarde bij
het gebruik van

ABRIE

Bij integrale
afname van de

vragenlijst is

voorlichting
vooraf esgen-

tieel

Toepassing door
deskundige

Flexibele
inpassing in
organisatiebe-
leid

Goede imple-
mentatie-bege-
leiding

Bij de uiwoe-
ring moet een

PE-pro-
jectgroep
worden ge-

vormd, waar-

bij de samen-

stelling per

project veÍ-
schilt. Samen-

stelling af-
hankelijk van
project

Geen Geen
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ABRIE Algeme-
ne Bedrijfsver-
kenning en R.isi-

co-lnventarisatie
en -Evaluatie

Checklist op

meat

Inspectieme-
thode Ar-
beidsomstan-

digheden
(n,IA)

lnspectie Plus

Pakket (IPP)
lntegraal
Risico lnven-
tarisatie Sys-

tecm (IRIS)

Participatieve
Ergonomie
(PE)

Task Recor-
ding and analy-
sis on Compu-

ter (IRAC)

Vragenlijst Ar-
beid en Ge-

zondheid
(vAG)

Soort
instru-
ment

- protocol
- risico-scorings-

methode

- vragenlijsl observatie
checklist
inspectie
gesprek

vragenlijst
observatie
checklist
inspectie
registratie
plan van

aanpak voor
bedrijf

vragenlijst
interview
observatie
checklist
inspectie
werkoverleg

- projectgroep - observatie
- registratie

- vragenlijst

Fre-
quentie
van toe-
passing

- eenmalig
- met veste tus-

senpozen: I
keer per 4 jaar

Eenmalig Eenmalig en

na wijziging
Met vaste
tuBsenpozen:

om de 16

maanden

Met vaste
tussenpozen:
2 maal per
jaar

Continue

Frnmalig Eenmalig - eenmalig
- met veste

tussenpozen

Infor-
mstie
techni-
sche

kwaliteit

Geen Geen Geen Referentielijst
IPP-ge-
bruikers en

BGD-ervarin-
gen

Geen Gen De be-
trouwbaarheid
in: Appl. Er-
gonomics,23
(%),33r-33 6,

de validiteit
inErgonomics
(in press).

Conclusie:
validiteit en

betrouwbaar-
heid zijn af-
hankelijk van

toepassing

Zie Grunde-
mann e.a. (in
preP.)
VAG: Vra-
genlijst Arbeid
en Gezond-
heid; handlei-

ding.
Lisse, Swets &
Zeitlinger

Kosten
prijs

Variabel; alleen
verkrijgbaar met
training

Kopieer-exem-
plaar is in pri-
ncipe gratis
verkrijgbaar

Í toe,- Op aanvraag,
minimaal

Í 12.750,-

Aftankelijk
van bedrijf

/ e000,--

Kosten:
trjd

ló-50 uur Ongeveer I
uur Per per-
soon

1,5 uur Halve dag per
rondgang

3 maanden 2 dagen

Her-
komst

SKB Gemeente

Hilversum
TNO NIA Buresu

Zuidema
TNO.PG Studiecentrum

Arbeid en

Gezondheid,
UvA, Ergoca-

re, Vrije Uni-
versiteit Am-
sterdam

TNO-PG
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ABRIE AI-
gemene Be-

drijfsverken-
ning en R.isico-

Inventarisatie
en -Evaluatie

Checklist op
maat

lnspectieme-
thode Arbeids-
omstandighe-
den (IMA)

Inepectie Plus
Pakket (IPP)

lntegrael
Risico lnven-
tarisatie Sys-
teem (IR.IS)

Pa*icipatieve
Ergonomie
(PE)

Task R.ecor-

ding and analy-
sis on Compu-
ter (IRAC)

Vragenlijst Ar-
beid en Ge-

zondheid
(vAG)

Uitgever SKB
Entrada 421

1096 EN
AmsterdEm
tel:
020 - 690.to46

Gemeente
Hilversum,
dhr
A. Bisping
Dudokpark 1

t2t7 tE
Hilversum
tel:
035 - 292263

Kerkebosch
Uitgeverij
Postbus 122

3700 AC
Zeist
tel:
03&4 - 2t4M

NIA.
adviesgroep
Postbus

75665
1070 AR.

Amsterdam

tel: 020 -
5498529

Bureau
Zuidema
Postbus 127

3830 AC
Leusden
tel:
o33 - 944614

lnformatie bij
TNO-PG,
Postbus 124

2300 AC
[-iden
tel:
071 - 181181

Ergocare

@. Kurjer)
v.d. Boechorst-
straat 9
1081 sT
Amsterdam
tel:
ao - 5487240

Swets & Zeit-
linger
Lisse
tel:
02521 - t9tt3

er-

en

De checklist

wordt in ver-
schillende
gemeenten
gebruikt. Op

bais van deze

gebruikerser-
varingen zal
de lijst te
zijner tijd
worden bijge-
steld

Software voor
rsppoíEge

Í tse,--

Reeds I I jaar
in ontrvikks.
ling en toege-
past in tien-
tallen organi-
saties

TR.AC etelt

aóode-
skundigen in
strat om ook
de OWAS-me-
thode toe te

pa§§en
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Bijlage I
Klasse-indeling van werkgevers, ten behoeve van de gefaseerde

invoering van de verplichte ondersteuning door een gecertificeerde
arbodienst bij het uitvoeren van het basispakket.

Werkgevers, aangesloten bij een bedrijfsvereniging in klasse I,
moeten zich vanaf uiterlijk l januari 1996laten ondersteunen door
een gecertificeerde arbodienst.

Voor werkgevers, aangesloten bij een bedrijfsvereniging in klasse

II, geldt deze verplichting vanaf uiterlijk I januari 1998.

nr. naam van de bedrijfsvereniging

Klasse I: Q4) Overheidsdiensten (onder andere voor
Sociale werkplaatsen)

(03) Bouwnijverheid
(16) Slagers- en vleeswarenbedrijf @e Sa-

menwerking)
(23) Gezondheid, geestelijke- en maatschap-

pelijke belangen (BVG)
(04) Hout- en meubelindustrie en groothan-

del in hout
(08) Grafische industrie
(10) Metaalindustrieenelektrotechnische

industrie
(11) Metaalnijverheid

QD Vervoer

Klasse II (27) Nieuwe industriële bedrijfsvereniging
(26) Nieuwe algemene bedrijfsvereniging
(22) Hotel-, restaurant-, café-, pension-en

aanverwante bedrijven (Horeca)
(18) Detailhandel, ambachten en huisvrou-

wen @etam)
(02) Zuivelindustrie
(01) Tabakverwerkende en agrarische bedrij-

ven (Iab)
(19) Haven- en aanverwante bedrijven,

binnenscheepvaart en visserij (Habivi)
(15) Bakkersbedrijf
(20) Koopvaardij
(25) Bank- en verzekeringswezen, groothan-

del en vrije beroepen §AB).- Niet-aangesloten werkgevers, bijvoor-
beeld overheid
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Bijlage 2

Voorbeeld aandachtspuntenl[ist voor een risico-inventarisatie en
-evaluatie
ln deze aandachtspuntenlijst zijn de hoofdaandachtsgebieden op het
gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn opgenomen, waaraan
in ieder geval aandacht moet worden besteed. Al naar gelang de
specifieke risico's in een bedrijf zal meer op detailniveau gekeken
moeten worden (zie ook bijlage III).

1. Arbozorg
1.1 Arbobeleidsvoering:

- doelstellingen werkgever;
- integratie arbo in het algemene ondernemingsbeleid;

1.2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
- taken directie, lijnchefs, werknemers;
- middelen (tijd, geld en hulpmiddelen) verstrekken;

1.3 Samenwerking en overleg:
- ondernemingsraad/werkoverleg;
- overleg arbodiensten/deskundigen;

1.4 Deskundigheidsinzet:
- arbodienst, deskundigen;

1.5 Plan van aanpak/jaarplan/jaarverslag
1.6 Voorlichting en onderricht

2. Algemenevoorzieningen
2.1 Algemene inrichting gebouwen, werkplekken, terreinen,(hy-

giëne, afrnetingen werklokalen, vluchtwegen, onderhoud,
etc.)

2.2 Bedrijfshulpverlening

3. Fysische factoren
3.1 Schadelijk en hinderlijk geluid en trillingen
3.2 Verlichting en uitzicht
3.3 Klimaat (warmte en koude, extra belastende factoren als grote

temperatuurverschillen en ff siek zv,t aÍe arbeid)
3.4 Straling (ioniserend en niet-ioniserend)
3.5 Werken onder overdruk en onderdruk

4. Gassen, dampen en stof
4.1 Blootstelling aan hinderlijke of toxische stoffen
4.2 Opslag/registratie/etikettering
4.3 Gevaar voor verstikking (werken in besloten ruimtes)
4.4 Gevaar voor explosie

5. Lichamelijke belasting (Iillen, duwen, trekken van zware
lasten en/of in ongunstige posities)

6. Werkplekinrichting
6.1 Staan en zitten
6.2 Werkhoogte
6.3 Bewegingsruimte
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6.4 Beeldschermen
7. Gereedschappen, werktuigen en machines
7.1 Bedieningsmiddelen en bedieningsgemak
7.2 Algemene staat en onderhoud
7.3 Gevaar voor snijden, knellen en pletten
7.4 Gevaar getroffen te worden door vallende voorwerpen of

materiaal @ijv. deeltjes van slijpmateriaal in ogen), gereed-

schap, machine-onderdelen
7.5 Brand en explosiegevaar
7.6 Beveiligingen en noodvoorzieningen
7.7 Gevaar voor uitglijden, struikelen en vallen (vloercondities)

7.8 Gevaar voor vallen van hoogten
7.9 Gevaar aangereden te worden
7.10 Elektrische gevaren

8. Visuele informatie
(ees- en zichtbaarheid van drukwerk, borden, beeldschermen,

meters, signaleringen, etc.)

9. Functie-inhoud en werkdruk
9.1 Volledigheid (uiwoerend, organiserend, kort-cyclisch)
9.2 Moeilijkheidsgraad
9.3 Autonomie
9.4 Contactmogelijkheden
9.5 Informatievoorziening
9.6 Werktempo
9.7 Emotionele belasting (agressie en geweld, seksuele intimida-

tie, discriminatie)

10. Werk- en rusttijden
10.1 Roosters
10.2 Werktijden/ploegendiensten
10.3 Pauzes
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Bíilage 3
Aparte inventarisatie en registratieverplichtingen

Op basis van verschillende besluiten geldt al een aantal inventarisa-
tie- en evaluatieverplichtingen. Deze moeten in de totale risico-in-
ventarisatie en -evaluatie worden opgenomen.
Voor de volgende onderwerpen geldt een nader omschreven risi-
co-inventarisatie en -evaluatieverplichting:

> Biologische agentia:
Algemene Maatregel van Bestuur op basis van artikel 24 Atbo-
wet; inventarisatie en evaluatie van risico's

> Fysieke (lichamelijke) belasting:
Algemene Maatregel van Bestuur op basis van artikel 24 Arbo-
wet; inventarisatie en evaluatie van risico's

> Geluid:
Artikel l79a en 179b van het VBF en artikel 49 van het VBR;
verplichting tot het inventariseren en evalueren van geluidsrisi-
co's.

> Straling:
Op basis van de Kernenergiewet dienen bedrijven waar gewerkÍ

wordt met radioactieve stoffen of ioniserende straling uitzenden-

de toestellen over een vergunning te beschikken. Bij het verlenen
van een vergunning wordt onder andere getoetst of risico's voor
werknemers beoordeeld en gereduceerd zijn (zie Besluit Stralen-

bescherming Kernenergiewet).
> Toxische stoffen:

systematisch inventariseren, evalueren en beheersen van

blootstelling aan toxische stoffen teneinde schade aan

gezondheid en hinder te voorkomen.

aantekening houden in een register van stoffen die op
grond van artikel 34 van de Wet Milieugevaarlijke Stoffen
(WMS) ingedeeld moeten worden in een of meer van de

betreffende gevaarscategorieën; aanvullende registratiever-
plichting voor kankerverwekkende stoffen.

en fabrikanten om bij indelingsplichtige stoffen of prepara-

ten (artikel 34 WMS) een veiligheidsinformatieblad aan de

beroepsmatige gebruiker bij te leveren.
> Voorts gelden specifieke regels met betrekking tot de volgende

stoffen gericht op inventarisatie, evaluatie en reductie van risi-
co's van het werken met:
Asbest (Asbestbesluit)
Lood (Loodbesluit)
Vinylchloridemonomeer (art.183b ím I VBF)
Kankerverwekkende stoffen (AMvB op basis van artikel 24
Arbowet).

> Veiligheid:
Artikel 5 Arbowet; het opstellen van een Arbeidsveiligheidsrap-
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port (AVR) voor bepaalde chemische installaties.
Beeldschermen:
Artikel 3 van het Besluit Beeldschermwerk; de werkgever is ver-
plicht tot een analyse van de risico's voor het gezichtsvermogen

en van de geestelijke en lichamelijke belasting ten gevolge van
arbeid aan een beeldscherm.
Gebruik persoonl ij ke beschermingsmiddelen :

Artikel 4 van de AMvB Persoonlijke Beschermingsmiddelen ver-
plicht de werkgever tot een inventarisatie en evaluatie van de
gevÍren die met het gebruik van persoonlijke beschermingsmid-
delen kunnen worden vermeden.
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Meer Informatie

Literatuur
> CCPS (Center for Chemical Process Safety), Guidelines for

Hazud Evaluation Procedures, 2nd. eÀ., American Institute of
Chemical Ebgineers, New York, 1992

> S.J. Cox en N.R.S. Tait, Reliability, Safety and Risk Manage-

ment, Butterworth, Oxford, 1991

> R.J. Firenze, The Process of Hazud Control, Kendal/Hunt,
Dubuque, 1978

> L. Harms-Ringdahl, Safety Analysis, Elsevier, London, 1993

> D.C. Henstra, Risicoklassificatie door middel van een nomo-
gram, NVVK-Info, 1,39 (1992)

> W.G. Johnson, MORT; The Management Oversight and Risk
Tree, US Atomic Energy Commission, Washington,l9T3

> S. Kaplan en B.J. Garrick, On the Quantitative Definition of
Risk, Risk Analysis 1, 11, (1981)

> G.F. Kinney en A.D. Wiruth, Practical Risk Analysis for Safety

Management, Naval Weapons Centre, China Lake, 1976

> L.C. Meulenbeld en P. van Lingen, april 1993,Instrumenten op

het terrein van Arbeid en Gezondheid; een eerste inventarisatie,
NIA en NIPG-TNO (te bestellen bij NIA afdeling Verkoop, tel.
020-5498405, Í 35,- excl. BTW en portokosten)

> C. Steel, Risk Estimation, The Safety & Health Practitioner,
June 1990, p. 20

> J.R. Thomson, Engineering Safety Assesssment, Longman,
Harlow, 1987

> M.L. Wijvekate, Onderzoekmethoden, Het Spectrum, Utrecht,
1992

> A.W. Zwaud, De groenteboer hoeft geen foutenboom te maken,
Maandblad voor Arbeidsomstandigheden 69, 7 (1993)

> A.W. Zwaud, Risico's evalueren is tobben tussen denken en

doen, Maandblad voor Arbeidsomstandigheden 69, 459 (1993)

> A.W. Zwaud, Tien misvattingen over risico-evaluatie, Maand-
blad voor Arbeidsomstandigheden 70, 17 (1994)

> A.W. Zwaud en D.C. Henstra, Hoe gevaarlijk is de koe van
boer Tobberinga? Maandblad voor Arbeidsomstandigheden 69,
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347 (1993)
> Protokol voor Algemene Bedrijfsverkenning en Risico-inventari-

satie en -evaluatie (ABRIE), Stichting Kwaliteitsbevordering
Bedrijfsgezondheidszorg, Amsterdam, 1993

> CVlT: Leidraad risico-taxatie, Arbeidsinspectie, Den Haag,
t99t

> CY22: Functie-inhoud analyseren en beoordelen: de WEBA
methode, Arbeidsinspectie, Den Haag, l99l

> Pl72-l: Arbeidsveiligheidsrapport: Leidraad aanwijzing AVR--
pl ichtige installaties, Arbeidsinspectie, Den Haag, I 988

> S137: Ongevalsonderzoek en -rapportage, Arbeidsinspectie, Den
Haag, 1992

> Y2: Storingsanalyse: Waarom? Wanneer? Hoe?, tweede druk,
Arbeidsinspectie, Den Haag, 1,982

Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, telefoon
070-3334455, kunt u terecht voor:
> de brochure over certificatie van arbodiensten
> een lijst met gecertificeerde arbodiensten.

De volgende publikaties zijn te bestellen bU SDU, service-centrum
uitgeverijen, telefoon: 070- 3789880 en bij de boekhandel:
> Publikatieblad Arbo- en verzuimbeleid (P 190);
> Tekst van de Arbowet (Staatsblad 1993, nummer 757 en 758);
> Tekst vanTZ (Staatsblad 1993, nummer 750 en 751);
> Tekst algemene maatregel van bestuur arbodiensten (Staatsblad

1993, nummer 781 en782):
> Tekst ministeriële regeling deskundigheidseisen arbodiensten

(Staatscourant van 30 december 1993, nummer 252);
> Tekst ministeriële regeling certificatie arbodiensten (Staatscou-

rant van 30 december 1993, nummer 52):
> (Gratis) een catalogus van alle publikaties van de Arbeidsinspec-

tie.

De volgende publikaties zijn te bestellen bij Samsom Bedrijfslnfor-
matie, Alphen aan den Rijn, afdeling klantenservice, telefoon:
01720- 66800, en bij de boekhandel:
> Handboek Arbeidsomstandighedenwetgeving;
> Handboek voor de Arbo-/Milieucoördinator;
> Serie Arbo-wegwijzers 1994: handleiding voor de manager,

handleiding voor de OR/VGW-commissie, handleiding voor de

medezeggenschapsorganen bij de overheid;
> Praktijkgids Arbeidsveiligheid 1994.

Adressen
Arbeidsinspectie (Ai)
Anna van Hannoverstraat 4, Postbus 90804, 2509 LV Den Haag
Tel. 070-333 44 44,fax070-333 4023
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Werloerrein' inzicht in ontwikkelingen arbeidsomstandigheden;
Arbo-problematiek in arbeidsorganisaties ; inspectie; rapportage;
participeren in beleidsbepaling DGA; beheer eigen district

Districtskantoren Arbeidsinspectie
District I Maastricht
Sint Pieterskade 26, Postbus 300, 6200 AH, tel. 043-21 92 51, fax
043-2134 52.

District 2 Breda
Vismarktstraat2S, Postbus 90109,4800 RA, tel.076-22 34 00, fax
076-2294 70.

District 3 Rouerdam
Stadionweg 43c, Postbus 9580, 3007 AN, tel.0L0-479 83 00, fax
010-479 70 93.

District 4 Nieuwegein
Florijnburg 41, Postbus 7001,3430 JA, tel. 03402-9 45 lL, fax
03402-4 09 05.

District 5 Zoetermeer
Bredewater 18, Postbus 30t3,2700 KN, tel. 079-7101 01, fax
o79-5t t7 73.

District 6 Amsterdam
Leeuwendalersweg 21, 1055 JE, tel. 020-581 26 12, fax 020-686
47 03.

District 7 Groningen
Engelse Kamp 4, Postbus 30016, 9700 RM, Tel.050-22 58 80, fax
0s0-26 72 02.

District 8 Deventer
Smedenstraat2S4, Postbus 5011, 7400 GC, tel. 05700-1 47 45, fax
05700-1 7208.

Inspectie van de llavenarbeid
Inspectie van de Havenarbeid, Transportapparatuur
Afdeling Technische Aangelegenheden
Stadionweg 41f, Postbus 9570, 3007 AN Rotterdam
Tel. 010479 85 55, fax 010479 70 60
Werlderrein' o.m. naleving Arbowet en Stuwadoorswet; onderzoek
en voorlichting op veiligheidstechnisch, bedrijfs- en arbeidshygi-
enisch gebied
De districten van de Inspectie van de Havenarbeid, havens zijn
opgeheven.
Voor informatie kunt u terecht bij de districtskantoren van de

Arbeidsinspectie.

Dienst voor het Stoomwezen (DSW)
Anna van Hannoverstraat 4, Postbus 90804, 2509 LV Den Haag
tel. 070 333 56 27,fax070333 4023.
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Werlderrein' veiligheid mens en milieu; bijdragen ontwikkelen,
evalueren, participeren overheidsbeleid m.b.t. gevaarlijke werktui-
gen, alsmede toezicht, beoordelen hiervan.

DSW is een dienst van het Directoraat-Generaal voor de Arbeid
(DGA) (zie elders).

Districtskantoren Dienst voor het Stoomwezen (DSW)

District I Breda
Meerten Verhoffstraat 30, Postbus 3491, 4800 DL, Íel. 076-25 77

00, fax 076-22 31 84.

District 2 Rotterdam
Stadionweg 41f, Postbus 9570, 3007 AN, tel. 010 479 85 00, fax
010 479 70 60.

District 3 Groningen
Engelse Kamp 4, Postbus 30017, 9700 RM, tel.050-22 58 86, fax
050-26 56 64.

Koepels arbodiensten
Bedr ijfs gezondheidsd ienst RBB
Hoofdkantoor: Noord West Buitensingel 15, Postbus 20012,2500
EA Den Haag
Tel. 070-37679 11, fax 070-37672 42
Werkerrein' bedrijfsgezondheidszor g en v erzekeringsgeneeskundige
zorg
voor rijksoverheid, deel particuliere bedrijfsleven en deel onder-
wijsinstellingen

Federatie van Arbo- en Bedrijfsgezondheidsdiensten FAB
Johan van Oldebarneveltlaan 2a, Postbus 82157,2508 ED Den
Haag
Tel. 070-354 4200, fax 070-358 4694
Werlaetein' adviseren bij arbeidsomstandigheden, verzuimbegelei-
ding en contröle binnen bedrijven en bedrijfstakken; adviseren en

ondersteunen bij Federatie aangesloten diensten

CAB. Vereniging van Concerneebonden Arbo- en BedrUfseezond-
heidsdiensten (voorheen Vereniging van Hoofden van Enkelvoudiee
Diensten (VHED)
Secretariaat: de heer A.H.J. Veneman, bedrijfsarts Shell Pernis,

Postbus 3000, 3190 GA Hoogvliet
Tel. 010-431 41 85
Vereniging van Onaftrankelijke ARBO-Diensten VOAD
Dreeftoren, Haaksbergweg 53, 1101 BR Amsterdam
Tel. 020-69174 19, fax 020ó91 81 99
Werldetein'De VOAD heeft kleine, middelgrote en grote AR-
BO-diensten als lid; deze leden zljnal gedurende vele jaren werk-
zaam op het gebied van de bedrijfsgezondheidszorg, veelal voor het
bedrijfsleven.
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Club 25
Secretariaat: mw. J. Scholten, BGD ABN-Amrobank N.V.
Postbus 283, 1000 EA Amsterdam-ZO
Tet. 020428 2 925
Werlaerrein' Overleg van Bedrijfsartsen bij banken en verzekerings-
maatschappijen aangesloten bij Bedrijfsvereniging 25.
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l. lnleiding

De bedoeling van dit hoofdstuk is een overzicht te geven van de
gezondheidsrisico's die voort kunnen vloeien uit het werken met
gevaarlijke stoffen.
Voordat deze risico's zelf aan bod komen is het nuttig eerst iets
meer te weten over de eigenschappen van gevaarlijke stoffen.
Bijvoorbeeld hoe ze in ons lichaam terecht komen en wanneer ze
schadeldk zijn.

Situaties en handelingen, waar die gevaarlijke stoffen te vinden zijn,
staan ook op het programma. Bovendien gaat een belangrijk deel
van dit hoofdstuk over het herkennen van zulke situaties. Hoewel
risicoschatten een zaak voor specialisten is, leggen we toch uit hoe
dat in zijn werk gaat.

Overleg wordt daardoor gemakkelijker, of het nu met de directie,
de afdeling inkoop, of met deskundigen zoals arbeidshygiënisten of
bedrijfsartsen gevoerd moet worden.

l.l Gezondheidsgcyaren door chcmische stofÍcn

Vele stoffen kunnen allerlei soorten schadelijke invloeden op oue
gezondheid veroorzaken. Dat kan vrij direct en hevig zijn (acute

effecten), maar ook op langere termijn (na tientallen jaren) en
chronisch van aard. De effecten kunnen ontstaan na inademen,
inslikken en/of huidcontact. De werking kan zowel plaatselijk zijn
als over het hele lichaam en kan afrrangen van de conditie en het
geslacht van de desbetreffende persoon. Ook bij hele lage concen-
traties, soms onder de reukgrens, kan schade ontstaan.
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2. Hoe krig je ze hinnen?

Chemische stoffen kunnen op drie manieren het lichaam binnenko-
men: door de mond, via de ademhaling en door de huid. Dit
worden de opnameroutes genoemd. Voordat dit verder uit de

doeken wordt gedaan eerst de verschijningsvormen: vast, vloeibaar
en gasvormig.

Vaste stoffen zijn steen, staal, asbestplaten, maar ook kunstmest-
korrels, meel of suiker. Belangrijk voor het kunnen binnen krijgen
van dit soort stoffen is de deeltjesgrootte. BU een fijnere verdeling
van de vaste stof neemt de kans dat ze via de ademhaling ons

lichaam binnendringen toe. Ook de eigenschap dat er vezeltjes

loslaten van de vaste stofzoals bij asbest of het ontstaan van steen-

stof bij het voegen slijpen of houtstof dat vrijkomt bij het zagen,
bevordert deze kans. Hoe lichter bovendien de deeltjes, hoe meer er
van in de lucht blijven zweven. Verder veroorzaken fijne stofdeel-
tjes, ook al zijn ze niet giftig, op zijn minst hinder.

Woeistoffen In veel gevallen bestaat de kans dat oru,e huid met

vloeistoffen in aanraking komt. Het hangt dan van de chemische en

fysische eigenschappen van de vloeistof af op welke manier het
menselijk lichaam ermee in aanraking komt. Sommige vloeistoffen
kunnen door de huid heen dringen, andere reageren zelfs met de

huid en geven brandwonden of eczeem. Een belangrdke eigenschap

van vloeistoffen is de vluchtigheid. Hoe warmer het is, hoe
gemakkelijker ze verdampen en hoe meer er van in de omgevings-
lucht zal voorkomen.

Sommige stoffen verdampen zeer snel in de lucht en andere weer
niet.
Voorbeelden van snelle verdampers zUn aceton, tolueen, tetra-
chlooretheen (per) en trichlooretheen (tri). Als een vloeistof
eenmaal verdampt is kan ze ook via de ademhaling ons lichaam
binnendringen.

Gassen hebben doorgaans een grote mate van verspreiding in de

ruimte waarin ze vrijkomen. Net als de lucht die we inademen doen
we dat ook met gassen. Blauwzuurgas, lachgas, zwavelwaterstof,
methaangas zijn voorbeelden.

ln het voorgaande is de verschijningsvorm al een aantal keren in
verband gebracht met de optameroute. We laten deze opnameroutes
nu achtereenvolgens de revue passeren.

2.1 llía de adenhaling (inhalatie)

Dit is in de beroepspraktijk de belangrijkste route waarlangs de
chemische stoffen het lichaam binnendringen. Een mens ademt
onder normale omstandigheden ongeveer 1500liter per uur in. Bij
zwaÍe lichamelijke inspanning kan dat wel 6000 liter worden. In die
ingeademde lucht kunnen vele stoffen aanwezig zljn. Zo kunnen er
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gassen of dampen ingeademd worden. Sommige irriteren de lucht-
wegen zoals ammoniak en zoutzuur. Weer andere werken verstik-
kend of verdovend, zoals koolmonoxyde.
Gassen en dampen komen via de longen in het bloed waaÍna ze

onschadelijk worden gemaakt door het lichaam of juist hun schade-

lijke effecten teweeg brengen in de organen. Soms richten ze ook in
de longen al verwoestingen aan zoals chloor en fosgeen. Door de

inwerking op de longblaasjes komt er weefselvocht vrij en ontstaat

er oedeem (vochtophoping in de longen).

Ook kleine stofdeeltjes en vezeltjes kunnen via de ademhaling in de

longen terechtkomen. Voorbeelden zijn ijzerertsstof en asbest. De
grotere stofdeeltjes kunnen niet diep in de longen doordringen maar

komen door inslikken in maag en darmen terecht.
Ze worden weggevangen door de trilhaartjes in de neus en in de

luchtpijp. Vervolgens worden ze w@Í uitgehoest of ingeslikt.
Alleen de kleine deeltjes komen in de longen terecht. Vloeistofdrup-
peltjes, bijvoorbeeld van benzine ofvan verspoten verf, kunnen

oedeem veroorzaken.
Vaste stofdeeltjes kunnen oplossen in het longvocht en zo in het

bloed terechtkomen. Onoplosbare deeltjes zetten zich vast in de

longen en veroorzaken longaandoeningen zoals silicose en asbesto-

se. Dergelijke aantastingen leiden tot een verslechterde ademhaling

doordat het weefsel verhard. Dit noemt men fibrose.

2.2 llia de huid fiernale opname)

Sommige vloeistoffen hebben alleen een lokale werking op de huid
of de ogen doordat ze eer, corrosieve of bijtende werking hebben.
Dat wil zeggen dat z,e brandwonden of pijnlijke plekken geven op

de huid. Voorbeelden zijn zuren en logen.
Andere, zoals veel van de organische oplosmiddelen kunnen een

droge huid of q,z@m veroorzaken. Ze lossen het vet van de huid
op. Sommige dringen zowel als vloeistof als in de dampvorm door
de huid heen. Voorbeelden zijn nitrobenzeen, aniline en fenol.
Bestrijdingsmiddelen zoals organofosfaten dringen als vloeistof door
de huid, waardoor ze voor een behoorldke opname in het lichaam
kunnen zorgen. Ook tetrachloorkoolstof is zo'n vloeistof die gemak-

kelijk door de huid dringt en voor acute dreiging kan zorgen.

Niet alle delen van de huid laten even gemakkelijk de chemische
stoffen door. De huid van rug en buik biedt de meeste bescher-
ming. De huid van de handpalm en onderarm is veel gevoeliger. De
hoofdhuid is nog weer gevoeliger en de okselhuid en het scrotum
zijn het gemakkelijkst doordringbaar voor chemische stoffen.

De huid is niet alleen een meÉr of minder goede barrière voor
chemische stoffen. Helaas kan de huid in veel gevallen ook een

opslagplaas zijn voor gif. Vooral in huidplooien zoals in de oksels,

vingernagels en scrotum.

Bij (zware) arbeid en in warme ruimten is de opname sterk ver-
hoogd. Dat betekent dat er grotere hoeveelheden door de huid
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kunnen dringen. De huid is dan zweterig en beter doorbloed.
Wanneer de huid beschadigd is, zoals bij eczeem is ze kwetsbaarder
voor contact met chemische stoffen. Ook na ontvetting met oplos-
middelen zoals het wassen van de handen met benzine of na aanra-
king met zuren of logen is de opname veel groter. Natuurlijk maken
wondjes, kloven en dergelijke, het voor de chemische stoffen ook
gemakkelijker om door de huid te dringen.

2.3 lnslikken (orale opname of ingestie)

Weliswaar is het risico dat men op zijn werk chemische stoffen
inslikt vrij klein. Toch kan in de loop van de dag ongemerlt een
aardige hoeveelheid via de mond naar binnen komen. Ingeademde
stofdeeltjes worden via de trilhaartjes in de luchtpijp ingeslikt of
ook wel uitgehoest.
Uit onderzoek in een cadmiumverwerkend bedrijf is gebleken dat
werknemers vooral cadmium naar binnen kregen via hun handen en
mond. Metaalverbindingen van cadmium, lood en kwik kunnen zich
door ingestie geleidelijk aan ophopen in het lichaam.

Belangrijk is te bedenken dat persoonlijke hygiëne van grote in-
vloed kan zijn op het binnen krijgen van allerhande ongewenste
stoffen. Roken, eten en drinken op de werkplek kan ervoor zoÍgen
dat de stoffen waarmee gewerkÍ wordt via de handen mee naar
binnenkomen. De sigaret, de boterham of appel, de beker koff,re, en
zelfs het neuspeuteren zorgl ervoor dat er een extra blootstelling
plaatsvindt. Een andere boosdoener is het toiletgebruik zonder van
te voren handen wassen!

Deze puagraaf gaat over hoe chemische stoffen het lichaam binnen
kunnen dringen. Iets anders is öf je ze wel binnenkrijgt. Het wer-
ken met risicovolle stoffen is niet hetzelfde als er aan blootgesteld
worden. Bovendien speelt de hoeveelheid chemische stof een grote
rol voor het optreden van effecten.

Om dit nader uiteen te zetten moeten we het begrip lans op bloot
stelling uitleggen.
Hieronder verstaan we de kans dat we daadwerkelijk in aanraking
komen met de stoffen waar we mec werken of die aanwezig zijn in
de werkomgeving. Pas wanneer we ook echt in aanraking komen
met chemische stoffen lopen we een risico op schadelijke effecten.
Welke factoren belangrijk zijn voor het optreden van gezondheids-
effecten staat in de volgende paragraaf centraal.

Tot slot van deze paragraaf volgen, zoals gezegd, nog de factoren
die de kans op blootstelling bepalen. Dat zijn de hoeveelheden
waarin de chemische stoffen aarwezig zijn, hun verschijningsvorm,
de omstandigheden zoals ventilatie, omgevingstemperatuur, open of
gesloten processen, en meer van dergelijke zaken. Voor de arbeids-
hygiëne is informatie hierover onontbeerlUk.
De gegevens zijn nodig om later, samen met de toxicologische
gegevens iets te kunnen zeggen over de risico's.
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De factoren die de kans op blootstelling bepalen zijn:

Ho eveelheden of concentrati e s

Werken met chemische stoffen is niet hetzelfde als blootgesteld
staan aan chemische stoffen. Daarmee bedoelen we het volgende. In
een gesloten systeem zonder lekken, zal er meestal geen chemische

stof in de omgeving aanwezig zijn. Als het doseren in zo'n gesloten

systeem gebeurt, dan hoeven we niet onze handen vuil te maken, en

kunnen er ook geen stofdeeltjes vrijkomen. We komen dan ook niet

in aanraking met de stof en zullen ook niets naar binnen kunnen

krijgen.

Wanneer er bijvoorbeeld met ontvettingsbaden wordt gewerkÍ, dan

zal er, aftrankelijk van de oppervlakte van de open baden, meer of
minder ontvettingsmiddel kunnen verdampen en zal de ruimte zich

ook sneller of langzamer met de damp vullen. Hoe warmer de

omgeving of het bad, hoe meer er kan verdampen. Naarmate de

concentratie in de lucht groter is kunnen we door inademing een

grotere dosis per tijdseenheid binnenkrijgen.

njd
De duur van de blootstelling is ook van invloed op de totale dosis

die iemand binnen kan krijgen. Een kortdurende blootstelling aan

een geringe concentratie nitreuze dampen zal doorgaans geen

blijvend nadelig effect hebben op iemands gezondheid. Jarenlange

blootstelling aan kleine concentraties kan leiden tot chronische

bronchitis.

Ventilatie
Wanneer er een werkend ventilatiesysteem is zal er verontreinigde
lucht worden afgevoerd en schone lucht worden toegevoerd. De

concentratie wordt zo kleiner en men krijgt minder binnen. Bij
bronafzuiging wordt verspreiding van de stof in de omgevingslucht
voorkomen.

Werlonethode en werlovijze
Door betere methoden, zoals het klein houden van de werkvoorraad

of het dichthouden van vaten of zakken, zal er minder chemische

stof kunnen vrijkomen. Ook netjes werken heeft een soortgelijk
resultaat. De keuze van de verschijningsvorm is ook belangrijk. Zo

zijn er diverse formuleringen van bestrijdingsmiddelen in de handel.

De kans dat er stof verspreid wordt is geringer wanneer we korrels
in plaats van poeder gebruiken.

Persoonlijlce lrygiëne
Niet eten, roken en drinken op de werkplek verkleint de kans op

blootstelling. Ook het gebruik maken van de wasgelegenheden heeft

dit effect.

Organisatie en beleid
Toezicht op de naleving van de voorschriften, voorlichting over de

gevaÍen van de chemische stoffen waarmee men werkt en de wer-

king en het gebruik van de voorzieningen zoals ventilatie en afzui
ging zijn in dit verband ook belangrijk.
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3. Welke schadelijke effecten kunnen ze
op de gezondheid hebben?

In de vorige paragraaf is ingegaan op de kans op blootstelling. In
deze puagraaf staat centraal de kans op een schadelijk effect
wanneer de chemische stof het lichaam eenmaal is binnengedron-
gen.

Eerst behandelen we in het algemeen een aantal effecten die kunnen

optreden:
acute en chronische effecten, kanker, overgevoeligheid en terato-
geniteit zijn een paar voorbeelden. Een aantal effecten ziin al enkele
keren ter sprake geweest. Toch geven we een overzicht omdat de

termen nogal eens gebruikt worden.

Ten tweede behandelen we waar het optreden van een schadelijk
effect van af hangt, want gelukkig zullen we lang niet altijd
gevolgen ondervinden van de blootstelling aan chemische stoffen.

i.l De soorten schadelíjke effecten

Acute fficten
Iedereen kent wel voorbeelden van de pijnlijke of rampzalige
gevolgen die chemische stoffen kunnen hebben. Vaak wordt in
eerste instantie gedacht aan de direct merkbare oftewel acute effec-
ten. Veel chemische stoffen worden juist aangeschaft om hun acute

werking: bleekwater moet het toilet reinigen, natronloog moet de
gootsteen ontstoppen, en met insekticide worden mieren, vliegen en

dergelijke bestreden.
Chemische stoffen die z.o direct inwerken op materialen of levende
wezens zullen ook hun werking op het menselijk lichaam niet
missen. Sommige stoffen zijn m berucht dat men er uit zichzelf al

voorzichtig mee omspringt. Soms waarschuwen chemische stoffen
ook: verfdampen werken bedwelmend, van arnmoniak krijg je
tranen in de ogen, aceton geeft rode plekken op de huid.

Helaas is er aan de meeste stoffen niets bijzonders te zien of te
ruiken! Andersom hoeft stank of een prikkelende reuk niets over
mogelijke risico's te zeggen.
Koolmonoxyde is reukloos maar wel dodelijk, zwavelwaterstof (de

stank van rotte eieren) is wat giftigheid betreft vergelijkbaar met
blauwzuurgas, maar is in kleine hoeveelheden al te ruiken. Bij
hogere concentraties verdooft het weer de reuk. Voorbeeld van een

ander snelwerkend gif is fosgeen.

Voor de meeste chemische stoffen geldt dat z,e &n of ander acuut
effect op mensen hebben. Van de ene stof is maar weinig nodig,
zoals parathion, van andere kanje theekopjes vol op, zonder dat het
meer dan een opgeblazen gevoel geeft. Bij een juiste en snelle
behandeling kan het meevallen en kan het slachtoffer herstellen.
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Chronische fficten
Hier gaat het om effecten op langere termijn. Wie regelmatig kleine
hoeveelheden van een chemische stof naar binnen krijgt kan na

verloop van soms jaren, de schadelijke gevolgen ondervinden. Die
kunnen meevallen als het om een avond hoofdpijn of een keer
slecht slapen gaat. De gevolgen kunnen erhter ook zeer ernstig zijn
of zelf onherstelbaar. Voorbeelden daarvan zijn een chronische
leverkwaal, aantasting van het zenuwstelsel, impotentie, nierziektes,
longkanker.

De gevolgen van zo'n chronische blootstelling openbaren zich niet
van de ene op de ander dag. In het gunstigste geval zal iemand na

een betrekkelijk korte tijd iets merken: slechter slapen, vaker
hoofdpijn, zich koortsig voelen, *z@m zijn van die signalen.

Zulke klachten kunnen soms teruggevoerd worden op het werk en

kan er ingegrepen worden in de situatie. Meestal komen de klachten
pas na jaren en worden aangezien voor tekenen van ouderdom.
Voordat er een verband gelegd werd tussen blootstelling aan asbest

en astbestose en mesothelioom heeft lang op zich laten wachten: het
duurt tientallen jaren voordat de effecten merkbaar zijn.

Overgevoeligheid
Wanneer iemand zeer heftig Íeageruft op bepaalde stoffen waar
anderen geen last van hebben noemt men dat overgevoeligheid.
Eigenlijk is het een acute reactie, maar in het algemeen een gevolg
van chronische blootstelling aan die stof. Op een zeker moment is

de "maat vol" en ieder volgend deeltje leidt tot heftige afueer-
reacties.
Astma-aanvallen, hevige hoestbuien en huiduitslag zijn de meest
voorkomende overgevoeligheidsreacties.
Stoffen als isocyanaten geven al bij z.er lage blootstelling benauwd-
heid op de borst, meestal midden in de nacht. Andere stoffen geven
zowel bd huidcontact als bij inademing overgevoeligheidsreacties.
Voorbeelden zijn chroom- en nikkelverbindingen, terpentijn, aroma-
tische amino-verbindingen en vele aardolieprodukten.
Sommige mensen zijn heel snel overgevoelig, anderen kunnen het
na jaren worden. Het komt voor dat meruien jaar in, jaar uit met
een bepaalde stofgewerkt hebben zonder enige last. Plotseling, van
de ene op de ander dag kan iemand er dan niet meer tegen.

Zo'n overgevoeligheid is onherstelbaar en geldt meestal voor een

aantal chemisch verwante stoffen tegelijk.

Mutagene ffiuen
Hieronder verstaan we een verstoring van de erfelijke informatie in
de lichaamscellen. Dit kan afwijkingen bij het nageslacht bewerk-
stelligen of soms in een later stadium aanleiding geven tot het
ontstaan van kanker.

Carcinogene effecten
Sommige chemische stoffen kunnen kwaadaardige gezwelgroei doen
ontstaan. Het aantal stoffen waarvan bekend is dat ze bij de mens

kanker veroorzaken is nog niet groot.
Van de industriële stoffen en processen zijn de belangrijkste:
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vinyl chloride, asbest, benzen, benzid ine, beta-naffyl amine, nikkel,
teÉr- en oliebestanddelen.

Daarnaast is een groot aantal stoffen voor mensen verdacht kanker-
verwekkend en in dierexperimenten kankerverwekkend. De EU
beschouwt zo'n200 stoffen als carcinogeen of kankerverwekkend.
Al in zeer kleine hoeveelheden kunnen deze chemische stoffen
onherstelbare schade aanrichten. Sommige deskundigen menen dat

van sommige stoffen zelfs een éénmalige opname van een kleine
hoeveelheid in principe kanker zou kunnen veroorzaken. Extra
voorzichtigheid is dus geboden.

Effecten op voortplanting, ongeboren wucht en nageslacht
Het betreft hier onder andere de teratogene effecten. Dit zijn
effecten op de groei en ontwikkeling van een ongeboren vrucht.
PCB's, dimethylformamide, kwikdamp, en diverse andere metalen

hebben waarschijnlijk het vermogen om de groei en ontwikkeling
van het ongeboren kind te storen. Daarnaast zijn er nog 9 stoffen
bekend die vermoedelijk andere of meer risico's voor vrouwen met

zich mee brengen dan voor mannen. Die risico's gelden voor de ge-

slachtsorganen, het ongeboren kind en voor de zuigeling via de

borstvoeding.

Stoffen als cadmium, zwavelkoolstof en anorganisch lood, maar ook
koolmonoxyde, chloropheen, anorganisch arsenicum, metallisch
kw ik, al §l kwik, dichloormethaan, gechl oreerde cycl ische bestrij -

dingsmiddelen, styreen en caprolactam staan onder verdenking,
zelfs bij de huidige toegeskne concentraties in de omgevingslucht.
Overigens kunnen ook bij en via de mannen nadelige effecten op
voortplanting en nageslacht optreden.

Neurotoxische ffiaen
Er zijn chemische stoffen die het centrale of perifere zenuwstelsel

aantasten. Verbindingen van kwik, lood en cadmium zijn voorbeel-
den.
Een andere belangrijke groep boosdoeners is die van de organische
oplosmiddelen. Bekend is de dronken gang bij overmatige bloot-
stelling daaraan.

Bij een aantal bestrijdingsmiddelen, polycyclische koolwaterstoffen
en organische metaalverbindingen heeft men deze effecten in
laboratoriumtesten vastgesteld.

Metaaldampl«oons
Dit kan bdvoorbeeld optreden bij het inademen van lasrook en

zinkdamp, dat bestaat uit kleine deeltjes zinkoxyde. Inademing van
metaaloxyderook leidt tot prikkeling van de luchtwegen. Soms

krijgt men pas thuis een koortsig gevoel dat na enige tijd weer
verdwijnt. Het treedt bijvoorbeeld op tudens de eerste werkdag
nadat men terug is van vakantie.

Pneurnoconio si s (stoflongen)
Hier bedoelt men de aandoening aan de longen mee, die ontstaat
door stofdeeltjes van ijzererts, fijn zand, asbest, enzovoort. Met
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pneumoconiosis wordt hetzelfde bedoeld als met de verzamelnaam

stoflongen.
De ademhaling wordt bemoeilijkt door de verharding van het

longweefsel.

Dit waren een aantal effecten die chemische stoffen op het lichaam

kunnen hebben. Er zijn nog veel andere effecten zoals bronchitis,
leverbeschadiging, nierbeschadiging. Het betekent altijd dat één of
meerdere chemische stoffen veroorzakers zijn van de problemen

omdat ze juist op een bepaald orgaan hun uitwerking hebben. Of ze

die uitwerking ook daadwerkelijk hebben hangt weer af van allerlei
zaken.

i.2 Factoren van schadelijke effecten

Een aantal factoren zijn bepalend voor de schadelijkheid of giftig-
heid van een chemische stof. Wanneer we weten welke factoren van

invloed zijn op het optreden van schadelijke effecten, dan weten we

misschien ook op welke manier we moeten ingrijpen om problemen

te voorkomen. Dat geldt voor alle werknemers van elk bedrijf.

Belangrijke factoren zijn de eigenschappen van de stof zelf, de

opgenomen hoeveelheid (de duur en mate van blootstelling), combi-
naties van stoffen, de opnameroute en persoonlijke factoren. Voor
een goed begrip moeten we daarover iets meer vertellen. De ver-
schil lende factoren worden h ieronder behandeld.

Eigenschnppen van de stof zelf
In feite is iedere chemische stof giftig als je er maar genoeg van

binnenkrijgt. Van iedere stof kun je doodgaan. Zelfs stoffen die
onmisbaar zijn voor het leven zoals zuurstof en water.
Dat de ene stof veel giftiger of toxischer is dan de andere heeft te
maken met de manier waarop hij in het lichaam werkt. Een gif als

blauwzuur tast een essentiële lichaamsfunctie aan. Keukenzout is al

in zekere mate in het lichaam aarwezig. Blauwzuur is veel giftiger
dan keukenzout en er is veel minder van nodig om een schadelijke

werking te hebben.

Stoffen die in water oplosbaar zijn komen het lichaam sneller weer

uit via de urine of de faeces. Stoffen die in vet oplosbau zijn
blijven langer in het lichaam achter.
Soms wordt een stof afgebroken in het lichaam tot een minder
gevaarlijke stof. Soms wordt er juist een nog gevaarlijker stof
gevormd.
Eigenschappen als geur, kleur, stroperigheid en dergelijke zeggen

niets over een eventuele schadelijke werking op het lichaam.

Combinnties van chemische stoffen
Chemische stoffen kunnen soms in combinatie met andere stoffen
verbindingen vormen die schadelijker zijn dan de oorspronkelijke
stoffen. Zo'n combinatie kan buiten of binnen het lichaam gevormd
worden.
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ZoutznuÍ kan in combinatie met formaldehyde het ze,er kankerver-
wekkende BCME vormen. Een ander voorbeeld is de vorming van
de kankerverwekkende nitrosamines uit amines en nitriet.
Vaak heeft men op de werkplek met meer dan één chemische stof
tegelijk te maken. Het is dan ook zaak te weten wanneer, hoe en

met welk gevolg die stoffen met elkaar reageren.

Er zijn gÍssen en dampen die op zich niet gemakkelijk ons lichaam
binnenkomen, maaÍ zich hechten aan rondzwevende deeltjes. Op die
manier kunnen ze wel ingeademd worden. Radon is een voorbeeld
van zo'n gas, dat vooral in stoffige omgeving zijnweg naar binnen
weet te vinden.

Op genomen hoeveelheid (do sis )
De hoeveelheid van een chemische stof die het lichaam heeft
opgenomen, bepaalt uiteindeluk de schadelijke werking. Deze
hoeveelheid of dosis hangt af van de concentratie van die stof en de

tijd dat de opname plaatsvindt medebepalend voor de opgenomen
dosis.
Een druppel geconcentreerd zwavelzuur die direct wordt afgespoeld
is minder schadelijk dan een druppel verdund zuur die uren op de

huid blijft inwerken.
Hierin zit ook het verschil tussen acute en chronische effecten. Een
acuut effect is het gevolg van een éénmalige grote dosis en een

chronisch effect is het gevolg van herhaalde opname van kleine
hoeveelheden.

"Groot" en "klein" zijn hier misleidende begrippen. Een luchtcon-
centratie van 0,1 % zwavelwaterstof is voor een mens binnen 3

minuten dodelijk. Herhaalde opname van een honderdste deel van
deze dodelijke concentratie leidt tot spfisverterings- en ademhalings-
problemen.
Hoe giftiger een stof is, hoe geringer de schadelijke dosis.

Als er chemische stoffen in de lucht zitten worden deze ingeademd.
Naarmate de arbeid z:waarder is, wordt de ademhaling sneller.
Naarmate men vaker en dieper ademhaalt krijgt men dus een
grotere dosis binnen.
Zwau lichamelijk werk brengt daarom in een omgeving met chemi-
sche stoffen in de lucht een gïoter risico met zich mee.

Oprumeroute
Al een paar keer is de manier waarop men stoffen binnenkrijgt aan
de orde geweest. De opnameroute is ook van belang voor de
uiteindelijke dosis die men binnenkr[gl. Als een chemische stof
zowel door de huid gaat als via de ademhaling het lichaam binnen-
komt zal de dosis ook groter zijn dan wanneer het alleen via de
ademhaling in het lichaam komt.

Persoonlijke factoren
De uitwerking van een chemische stof hangt niet alleen af van de
opgenomen hoeveelheid, maar tot op z.ekere hoogte van ieder mens
afzonderlijk. Soms heeft het man of vrouw zijn daar iets me te
maken of het jong of oud zijn.
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Mensen verschillen in lichaamsgewicht, in de hoeveelheid lichaams-

vet, in gezondheid. Zo zal iemand met een zwakke lever sneller last

krijgen van veel stoffen omdat de meeste chemische stoffen worden
omgezet in de lever.
Rokers lopen een groter risico dan niet-rokers. Het gebruik van

alcohol en medicijnen versterkÍ eveneens het effect van vele chemi-
sche stoffen.
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4, Hoe beoordeel je de gezondheidsrisi-
co's?

Al eerder gaven we aan dat het specialistenwerk is, maar dat kennis
van de principes nuttig kan zijn.
We moeten daarom voor de goede orde enkele begrippen uitleggen.
Het eerste is de /D SGwaarde van een chemische stof die iets zegt
over de acute giftigheid. Het tweede is de MAC-waarde van een
chemische stof wanneer het gaat om blootstelling aan chemische
stoffen gedurende langere tijd aan kleinere hoeveelheden. Het gaat

dan meestal om de chronische effecten.

Betel<cnis LD S0-waarde
Deze waarde geeft aan bij welke dosis binnen 24 - 48 uur de helft
(50 %) van de blootgestelde proefdieren dood gaat. Er zijn verschil-
Iende waarden voor huidopname, inademing en opname via de
mond. De waarden worden bovendien gegeven voor verschillende
proefdieren en ze worden uitgedrukt in milligrammen per kilogram
lichaamsgewicht.
Het zal duidelijk zijn dat deze waarde maar weinig zeg! over de
gezondheidsrisico's die we lopen op de werkplek. De waarde zegt
namelijk niets over effecten van lagere concentraties op de lange
duur. Helaas is het zo dat we van de meeste stoffen niet veel méér
afueten. Deze waarde geeft dan een, zijhet zeer beperkÍe, aandui-
ding.

Definitie MAC-waarde
De MAC is een bestuurlijk vast te stellen Maximale Aanvaarde
Concentratie van een gas, damp, nevel of van stof in de lucht op de
werkplek. Bij de vaststelling ervan wordt zoveel mogelijk als
uitgangspunt gehanteerd dat die concentratie bij herhaalde expositie
ook gedurende een langere tot zelfs een arbeidsleven omvattende
periode - voor zover de huidige kennis reikÍ - in het algemeen de
gezondheid van zowel de werknemers alsook van hun nageslacht
niet benadeelt.

Er komen verschillende typen MAC-waarden voor:
1. de maximaal aanvaarde concentratie - tijd gewogen gemid-

delde (MAC-TGG).
Dit betekent dat de gemiddelde concentratie bij blootstell-
ing over acht uur per dag en niet meer dan 40 uur per
week, niet groter mag zijn dan deze waarde.

2. de maximaal aanvaarde concentratie - ceiling (MAC-C).
Overschrijding van deze concentratie moet in alle gevallen
vermeden worden. Deze term wordt toegepast bij de
stoffen met een snel optredende toxische werking.

3. de aanduiding H (huid)
Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid (en nog
makkelijker door de ogen) kunnen worden opgenomen
hebben een extra H. Blj deze stoffen moet naleving van de
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MAC gepaard gaan met het absoluut vermijden van huid-
en oogcontact.

Er moet overeenstemming tussen werkgevers, werknemers en de

overheid zijn, voordat een andere MAC-waarde wordt vastgesteld

dan volgens de toxische gegevens wenselijk zou ziin.
De MAC-waarde geldt bovendien alleen voor blootstelling aan &n
bepaalde stof en is niet zomaar van toepassing op een bestanddeel

van een mengsel van stoffen.

Voor stoffen die verdacht worden van mutagene en carcinogene

eigenschappen is het soms onzeker of de MAC-waarde wel laag
genoeg is. Voor de genotoxische stoffen zal er binnenkort geen

MAC-waarde meer zijn. De werkgroep van deskundigen die hier-
over adviseert, beveelt dit aan. Een voorbeeld van zo'n stof is epi-
chloorhydrine. Geen enkele waarde, hoe laag ook, is toegestaan.

Blootstelling aan hogere concentraties dan de MAC kan betekenen

dat er een gevaaÍ ontstaat voor de gezondheid van werknemers die
aan die concentratie worden blootgesteld. Dit wordt des te duidelij-
ker als we bedenken dat de MAC-waarden gebaseerd zijn op de

huidige stand van kennis. De MAC-waarde voor diverse stoffen is

de laatste jaren dan ook verlaagd omdat er nieuwe onderzoeksresul-

taten bijgekomen zijn. Daarom is het een goed streven de concen-

traties aan chemische stoffen in de lucht zo laag mogelijk te hou-
den.

Stoffen die gemakkelijk door de huid gaan zijn vaak stoffen die
zowel mengbaar zijn met olie als met water en ze bestaan uit kleine
moleculen. Bekende voorbeelden van stoffen die door de huid
dringen zijn: butanol, cyaniden, fenol, tetra, methanol, veel amino-
verbindingen en veel bestrijdingsmiddelen.

Een probleem dat met het toepassen van de weinige MAC-waarden
die voorhanden zijn samenhangt, is het meten of schatten van de

concentraties in de lucht. Je moet nu ernmaal getallen met getallen
vergelijken.
Voor het verkrijgen van die getallen bestaat er nauwkeurige meetap-
paratuur die vrij duur is en deskundige bediening vereist. Daarnaast
zijn er voor ongeveer 200 stoffen buisjes, waarvan de inhoud door
een chemische reactie met de luchwerontreiniging verkleurt. Het
nadeel daarvan is dat het slechts een indicatie geeft van de situatie
op een bepaald moment.

Meten kan om verschillende redenen plaatsvinden. Soms wil men

weten of de MAC-waarde overschreden wordt. Ook kan het gaan

om het controleren van technische verbeteringen. Een bedrijfkan
dan een meetschema opstellen om periodiek te controleren op
ontoelaatbare concentraties. Continu-metingen vinden plaats als het
van belang is de werkplek voortdurend in de gaten te houden.
Verder kennen we nog de biologische monitoring die de arts kan
laten doen. Het gaat daarbij om het bepalen van de stof zelf of
afbraakprodukÍen van stoffen waaraan men blootgesteld is in bij-
voorbeeld bloed, urine of in uitademingslucht.
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Dikwijls moeten we ons behelpen met schattingen. Als het bijvoor-
beeld gaat om de damp van een vloeistof, dan kan er gerekend

worden aan de hand van de omgevingstemperatuur en de damp-

dichtheid. Hoe hoger de omgevingstemperatuur hoe meer damp er

aanwezig zal zijn in de ruimte. Dat geldt eens te meer als er geen

afzuiging en ruimtelijke ventilatie is.

Als er veel oplosmiddelen gebruikt worden in een ongeventileerde

ruimte en de vaten staan gewoon open, dan heeft de damp alle kans

om zich door de ruimte te verspreiden. Er kunnen zo hoge concen-

traties ontstaan. Meten is dan niet nodig! Denk maar aan het lijmen
van vloeren en schilderen in nieuwe gebouwen waar de airconditio-
ning nog niet werkÍ. Een garage met dichte deuren en ronkende
motoren zal ook gauw te hoge concentraties aan koolmonoxyde
geven. Als er ondanks schoonmaakacties toch steeds weer flink wat

stof ligt overal, dan zou de concentratie stof wel eens aan de hoge

kant kunnen zijn. Vooral als je elkaar amper kunt zien door het

stof.

Het werken in zulk soort situaties, jaar in jaar uit, zal meestal niet

van enig risico ontbloot zijn.
Ook al is van een aantal chemische stoffen en werksituaties inmid-
dels bekend dat ze kunnen leiden tot beroepsziekten, het blijft voor
de deskundigen altijd een moeilijke en vaak onzekere zaak om
uitspraken te doen over het gezondheidsrisico van een bepaalde

werkplek.

Soms probeert men de risico's te classificeren om zo te achterhalen

waar het eerst iets aan moet gebeuren.

Een situatie waarin een stof met z.er schadelijk effect wordt toege-
past, met grote hoeveelheden, voor lange tijd, onder slechte om-
standigheden etc., zal dan in de hoogste risicoklasse terechtkomen

en een situatie waar een goede aftuiging is en de concentraties

beneden de MAC zijn en de stof minder gevaarlijk is, zal in een

lagere risicoklasse terechtkomen.

De volgende puagraaf handelt over de regelgeving die er be§taat

met betrekking tot de gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen in
de werksituatie.
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5. Welke wetteliike regelingen ziin er?

De Arbowet regelt de verplichtingen van de werkgever jegens de

werknemers en geeft aan wat de rechten en plichten zijn van de

werknemer. Ook zegt de wet iets over overleg tussen de werkgever

en de werknemer.

De werkgever behoort de gezondheid van de werknemers te be-

schermen. Hij moet daar dus de geëigende maatregelen voor tref-

fen. De Arbeidsinspectiekan die desnoods afdwingen.

De werkgever hoort een ondernemingsbeleid te voeren waarin is

opgenomen de zorg voor veiligheid en gezondheid van de werkne-

mers, net zo goeÀ als daarin de andere ondernemingsdoelstellingen
vermeld staan. Daaronder hoort een verpl ichte risico-inventarisatie

en -evaluatie, waarbij speciaal gelet moet worden op o.a' gevaarlij-

ke stoffen en kankerverwekkende stoffen.

Het Veiligheidsbesluit voor Fabriel«n of WerlElaatsen, het YBF ,

stelt dat de verspreiding van gevaarlijke gassen of dampen moet

worden tegengegaan.

In de Arbowet gebruikt men in dit verband de termen redelijkerwijs

en doeltreffend.
Redelijkerwijs slaat op de technische (en economische) haalbaarheid

van maatregelen. Doeltreffend heeft te maken met hoe goed de

maatregel uiteindelijk is. Met andere woorden: wordt het gewenste

resultaat behaald?

Het Arbeidsbesluit jeugdigenverbieÀt arbeid die schadelijk is voor

de lichamelijke en geestelijke gezondheid van jeugdige werknemers.

Hieronder wordt ook begrepen de blootstelling aan gevaarlijke of
schadelijke stoffen.

De WOR, de wet op de ondentemingsraden g at in op de taken van

de OR met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en daarmee

ook over gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen.

De al besproken MAC-waarden mogen niet overschreden worden,

ook hebben deze waarden strikt genomen geen wettelijke status. De

MAC-waarden zijn neergelegd in de Publicatiebladen 145 van de

Arbeidsinspectie. In de toekomst komen er wel voor stoffen

wettel ijke grenswaarden.
Er zijn ook vele andere P-bladen. Hierin worden voor stoffen.
situaties of bedrijfstakken beschreven op welke wijze men aan de

wet kan voldoen. Bekend is P{9 over het werken in besloten

ruimten en de CP-16-serie voor laboratoria.

Voorlichting
Een van de verplichtingen van de werkgever is ervoor zoÍgte
dragen dat de werknemers voldoende zijn voorgelicht over de

gevaÍen van de chemische stoffen waar mee gewerkt wordt. Hd
moet tevens de middelen ter beschikking stellen zodat de werkne-
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mers zich kunnen beschermen. Neem bijvoorbeeld de juiste hand-
schoenen om met een vloeistof te kunnen werken.

De leidinggevenden moeten onder andere toezicht houden op het
veilig en gezond werken. Dit heeft bdvoorbeeld te maken met
vergunningen en opdrachten
die zij geven voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Werknemers hebben op hun beurt de plicht om van de aangebrachte

voorzieningen gebruik te maken en de aangeboden voorlichting bij
te wonen. Iedereen dient ook situaties die gevaarlijk of ontoe-
laatbaar zijn te melden.

Het zal duidelijk zijn dat directie, leidinggevenden, uitvoerenden,
medezeggenschapsorganen, en deskundigen uit het bedrijf zelf of
van een adviesbureau of Arbodienst elk een eigen taak en rol
hebben in het handhaven van goede arbeidsomstandigheden.

Wanneer het erom gaat de werkplekken in kaart te brengen om te
kunnen beoordelen of er ontoelaatbare risico's zijn kunnen verschil-
lende groepen worden ingeschakeld. Zo kan de OR zich op de

hoogte willen stellen van de mogelijke risico's in de diverse
afdelingen van een bedrijf. Dat kan nodig zijn om het beleid van de

directie te toetsen, bijvoorbeeld of de voorgenomen maatregelen
ook getroffen zijn en voldoende blijken te zijn.

Een afdelingschef is eveneens vanuit zijn hoedanigheid als toezicht-
houder éAnvan de aangewezen personen om periodieke inspecties
uit te voeren, al dan niet vergezeld van bijvoorbeeld iemand anders
van de afdeling of iemand van de technische dienst.
Bij sommige bedrijven zijn het wisselende groepjes uit een ploeg.

Tenslotte zijn er nog de specialisten van de Arbodienst of een
adviesbureau.
Afhankelijk van de positie in het bedrijf zal men gewapend met
meer of minder kennis en met verschillende doelstellingen een
onderzoek of inspectie doen. Dit kan aan de hand van de checklist
die bij het onderkennen van risico's beschreven is.

Hoe het er werkelijk aan toe gaat met inspecties van de werkplek,
of er gemeten wordt, hoe de besluiworming over de te nemen
maatregelen tot stand komt en wie ze uiwoert zal dikwijls aftrangen
van het soort bedrijf: de grootte ervan, of er veel kennis aanwezig
is over risico's, hoe de OR of VGW-commissie draait, wat er
geproduceerd wordt, hoe het produktieproces verloopt, maar ook of
er een veiligheidskundige, arbeidshygiënist of bedrdfsarts in dienst
is van het bedrijf. Deze deskundigen kunnen ook opereren vanuit
een Arbodienst.
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6. Hoe kunnen risicosituaties verheterd
worden?

Als vastgesteld is bij de beoordeling van de risico's waar de

problemen liggen en hoe ze veÍooÍzaakt worden, dan kunnen

maatregelen getroffen worden, al naar gelang de prioriteiten die
naar aanleiding van de ernst van de risico's gesteld zijn.
De maatregelen kunnen technisch zijn of organisatorisch van aard

zijn of op de mens gericht zijn.
Bij technische maatregelen bedoelen we het aanbrengen van bij-
voorbeeld een plaatselijke afzuiging in de lashoek. Bij organisa-

torische gaat het om het veranderen van werkmethoden of het

anders inrichten van een afdeling. Op de mens gericht zijn bijvoor-
beeld voorlichting of medische begeleiding.

Voordat we verder ingaan op de systematiek staan we even stil bij
de bouw en inrichting van fabrieken en werkplaatsen of andere

gebouwen, zoals kantoorpanden.
Op elk moment van het ontwerp en de bouw van de fabriek kan

men ingrijpen om eventuele gezondheidsrisico's te minimaliseren.
Het begint eigenlijk al op de tekentafel. Daar moet al rekening
gehouden worden met eisen die aan de inrichting van een bepaalde

fabriek gesteld worden.

Als de fabriek eenmaal gebouwd en ingericht is, zijn er een aantal

factoren van belang voor het ontstaan en de plaats van bronnen
waar chemische stoffen kunnen vrijkomen.
Als we weten welke factoren datziin is het gemakkelijker om in te
zien op welke manier er ingegrepen moet worden om de risico's
voor de gezondheid te minimaliseren.
De factoren houden verband met:
- de techniek en de lay-out van het produktieproces;
- de organisatiestructuur en
- de toegepa§te werkmethoden.

Bedacht moet worden dat werken met chemische stoffen niet het-
zelfde is als eraan blootgesteld worden. En blootgesteld worden is

niet hetzelfde als een effect op de gezondheid krijgen ofzelfs ziek
en arbeidsongeschikt worden.

Op verschillende manieren kunnen de emissiebronnen door mens en

machine veroorzaakt, beperkt worden. Het zal duidelijk zijn dat de

meest effectieve wijze om dat te doen het herontwerp en herinrich-
ting van de fabriek is, zodat er minder gevaarlijke stoffen gebruikt
worden of er minder emissiebronnen zijn en andere werkmethoden
toegepast worden.

De ingrediënten voor een dergelijke arbeidshygiënische strategie

staan in de toxische-stoffen-wetgeving in het Veiligheidsbesluit voor
fabrieken of werkplaatsen.
Aan de toxische-stoffen-wetgeving kunnen vier principes worden
ontleend:
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6.t

l. Beperking van emissie (art. 93 VBF).
2. Afuoering van verontreinigde lucht (art. 93 VBF).
3. Beperking van blootstelling (art. 183 VBF).
4. Toepassingpersoonlijkebeschuttingsmiddelen(art. 184

vBF).

Behalve de principes, die van verschillend niveau zijn en derhalve
een rangorde vormen, biedt het bovendien twee criteria die de

selectie van het niveau kunnen bepalen. Deze criteria zijn:

a. 'redelijkerwijs'
b. 'op doeltreffende wijze'.

De principes, samen met beide criteria, vormen de basis voor een

methodische arbeidshygiënische en gezondheidskundige aanpak

bestaande uit een arbeidshygiënische strategie en een arbeidshy-
giënisch- en gezondheidskundig programma.
Na een uiteenzetting over de principes en de criteria volgt een

bespreking van de arbeidshygiënische strategie en het daarbij
horende programma, dat tevens voorziet in de frequentie van
medisch toezicht.

Arbeids h yg iën isch e p rin cipes

6.1.1 Beperking van emissie

Het principe van de beperking van emissie omvat twee zaken:
- bestrijding aan de bron
- afscherming van de bron van de mens.

Te zamen bieden zij een scala aan mogeldke maatregelen binnen
eenzelfde prioriteitsniveau waaruit gekozen kan worden om emissie
van toxische stoffen van materialen te voorkomen of beperken.
Aftrankelijk van de werksituatie biedt dit prioriteitsniveau de moge-
lijkheid om met één maatregel of een combinatie van maatregelen
emissie dicht aan de bron te bestrijden.

Bestrijding aan de bron heefi betrel<king op de volgende nuufirege-
len:
- Vervanging van een stofdoor een andere stof, die een

lager risico vertegenwoordigt dan de eerste. Het te voeren
beleid op dit punt moet nog nader worden uitgewerkt.

- Het toepassen van schonere technologie.
- Alternatieve produktiemethoden of processen toepassen.
- Wijziging van de technische uiwoering van het proces.
- Wijziging van werkmethoden.
- Inrichtingswijze van werkruimtes aanpassen.
- Onderhouds- en reinigingsprogramma toepassen.

Afscherming van de bron omvat voorzieningen die aanpassing van
het systeem vragen en beogen de verspreiding van toxische stoffen
in de ruimte te voorkomen c.q. tegen te gaan. Bij de afscherming
van de bron valt te denken aan het dubbelwandig uitvoeren van
installaties, open containers voorzien van deksels e.d..

pagina 20 @ NIA, Amsterdam/Opl/l10.1ab 122 april 1994



6.1.2 Afvoering van de verontreinigde lucht

Dit principe omvat niet alleen het afvoeren van verontreinigde lucht
doch tevens het aanvoeren van lucht die een bepaalde mate van
verontreiniging niet overschrijdt.
Het afuoeren van verontreinigde lucht omvat alle vormen van lokaal
of centraal elimineren van gas, damp, nevel of stof. Met dien
verstande dat, l) enrst plaatselijkt afzuiging van bronemissies komt
en 2) wanneer dit niet mogelijk is, emissie van toxische stoffen of
materialen in de werkruimte door ruimteliilce ventilatie wordt
tegengegaan.

6.1.3 Beperking van blootstelling

Dit principe omvat zowel maatregelen ter verkleining van de

blootgestelde populatie werknemers als maatregelen ter beperking
van de blootstellingsduur van de individuele werknemers, alsmede

het afschermen van de mens van de bron. Het betreft hier veelal

maatregelen van organisatorische aard zoals spreiding van werk-
zaamheden in ruimte (vergroten van de afstand tussen mens en

bron) en tijd (wisseling van soort werk, verspreiding van bepaalde

werkzaamheden over de tijd, etc.). Bij het afschermen van de mens

van de bron gaat het om cabines, meet- en regelkamers e.d..

6.1.4 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Deze middelen dienen ter bescherming van de huid, ogen en adem-

halingswegen, en beogen zowel blootstelling als opname in het
lichaam van toxische stoffen en materialen tegen te gaan.

0.2 Werken net de arheÍdshïgiënkche strategie

6.2.1 Het criterium rtop doeltreffende wijze,

Bij de toepassing van enig arbeidshygiënisch principe zal het gevolg
zijn dat een bestaande bloostelling in intensiteit zal verminderen of
zelfs geheel verdwijnen. In die gevallen waar er sprake is van
vermindering van intensiteit van de blootstelling zal niet iedere
willekeurige vermindering als doeltreffend gelden. Er zal pas sprake
zijn van @n op doeltreffende wijze terugdringen van bloostelling
indien het uiteindelijk verkregen blootstellingsniveau zodanig is dat,
bij herhaalde blootstelling ook gedurende een langere tot zelfs een

arbeidsleven-omvattende periode, in het algemeen de gezondheid

van zowel blootgestelden alsook hun nageslacht niet wordt bena-
deeld.
De beoordeling wanneer er sprake zal zijn van schade aan de
gezondheid van zowel een blootgestelde of haar of zijn nageslacht
zal steeds moeten worden bezien in het licht van de stand van de

bedrij fsgezondheidszorg.
Indien het hier bedoelde blootstellingsniveau niet kan worden
gerealiseerd binnen het hoogste arbeidshygiënische principe, moet
dit worden aangevuld met een volgend principe, etc, totdat er
sprake is van een op doeltreffende wijze terugdringen van de

expositie.
In een beperkt aantal gevallen kan de genoemde beoordeling van het
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criterium "op doeltreffende wijze" plaatsvinden aan de hand van

een vastgestelde gezondheidskundige norm, indien het een enkel-
voudige chemische belasting betreft en er geen andere factoren zijn
die de belasting beïnvloeden, en er geen sprake is van bijzondere
bel astb aarheidskenmerken (b ijzondere groepen).

Neemt men mede in beschouwing dat voor maar een deel van de

stoffen tot op heden grenswaarden zijn vastgesteld en voor nog vele
stoffen toxicologisch gegevens ontbreken, dan moge duidelijk zijn
dat het in praktijk brengen van het begrip "op doeltreffende wijze"
als hiervoor gedefinieerd, slechts in beperkte mate mogelijk is. Wel
kunnen als leidraad de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

- in alle gevallen dient te worden gestreefd naar gezond-

heidskund ig verantwoorde blootstell ingsniveaus ;

- dit principe is om redenen als hierboven vermeld evenzo

van toepassing op stoffen met een grenswaarde, waarvoor
bovendien geldt dat deze grenswaarde in geen geval mag

worden overschreden;
- naarmate de ernst van de potentieel schadelijke werking -

zowel naar aard als intensiteit - van de stof of combinatie
van stoffen en andere belastende factoren op de gezond-

heid groter is, dient met klem gestreefd te worden naar zo

laag mogelijke expositieniveaus ;

- in geval geen, of onvoldoende inzicht bestaat in de poten-

tieel schadelijke werking van een stof verdient het aanbe-

veling stringente maatregelen te nemen om blootstelling te

vo orl<amen, omdat mogel ij k ernstige gezondheidsris ico' s

niet zijn uit te sluiten.

De hier genoemde uitgangspunten zijn een eerste a nzet, @n
grenswaardenbeleidsnota zal mger houvast moeten bieden voor het

hanteren van het "op doeltreffende wijze" criterium.

6.2.2 Het criterium redelijkerwiis

De eisen die de wetgeving neerlegt, moeten redelijk zijn, dat wil
zeggen:
. conform de technische mogelijkheden, zoals die in dezelfde of
vergelijkbare branches worden toegepast;
. niet andere, grotere arbo-risico's introduceren
. financieel haalbaar zijn.

Het argument van financiële haalbaarheid mag niet te pas en te
onpas worden gebruikt. Indien een investering op korte termijn niet
haalbaar is, moet door het bedrijf een plan worden gemaakt met
reserveringen voor de langere termijn.

0.3 De strategie

In het voorafgaande zijn de bouwstenen van een arbeidshygiënische

strategie nader toegelicht, hier komt de wijze waarop de aange-

haalde principes hun rangorde en de toetsingscriteria met elkaar

interfereren aan de orde.
De arbeidshygiënische strategie is te kenschetsen als een dynami-
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sche, methodische aanpak ter voorkoming of beperking van bloot-
stelling aan toxische stoffen en materialen en is als volgt schema-

tisch weer te geven.
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Schema Arbeidshygiënische strategie

De in dit schema weergegeven strategie werkt als volgt:
Op het moment dat de vraag, is blootstelling doeltreffend te voorko-
men, met nee wordt beantwoord, treedt de strategie in werking.
Daar er sprake kan zijn van meerdere bronnen, moet eerst een

broninventarisatie plaatsvinden. In principe geldt de strategie voor
iedere bron afzonderlijk, tenzij een gemeenschappelijke aanpak van
meerdere bronnen tegelijk mogelijk is. Toepassing van de strategie
houdt in dat er beperking van emissie moet plaatsvinden om bloot-
stelling terug te dringen en zo mogelijk te voorkomen. De beper-
king van emissie vindt plaats tot een niveau, waarboven redelijker-
wijs geen inspanningen meer kunnen worden geleverd. Vervolgens
komt de vraag aan de orde hebben de inspanningen rond de beper-
king van emissie nu geleid tot een op doeltreffende wijze terugdrin-
gen van de blootstelling aan toxische of materialen?
Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord behoeven geen

verdere activiteiten te worden on@looid tot het moment waarop
wijzigingen in de aangegeven stand der techniek of veranderde
inzichten omtrent het "op doeltreffende wijze" het mogelijk maken
dichter bij het doel, doeltreffend voorkomen van blootstelling, te
komen.
Bij ontkennend antwoord moet het eerste principe worden aange-
vuld met het tweede principe "afooering van de verontreinigde
lucht" totdat de vraag naar "op doeltreffende wijze" wordt bereikt
een beroep moet worden gedaan op de redelijkerwijsclausule. In dat
geval moet het tweede principe worden aangewld met het derde
principe "beperking van blootstelling", etc. totdat "op doeltreffende
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wijze" wordt bereikt.
De principes I t/m 4 worden op deze wijze achtereenvolgens
doorlopen, met inachtneming van redelijkerwijsclausule, totdat de

blootstelling "op doeltreffende wijze" is teruggedrongen.
Door het dynamische karakter van de hier beschreven arbeidshygi-
ënische strategie is het mogelijk deze bii alle arbeid met toxische
stoffen en materialen te hanteren.
Bij het hanteren van de strategie wordt er vanuit gegaan, dat deze

vooral in de planfase doorlopen wordt, voorafgaand aan daadwerke-

lijk te nemen maatregelen. Met andere woorden dat eerst een

optimum wordt gezocht in termen van de strategie en andere

randvoorwaarden en dat dit optimum vervolgens wordt uitgevoerd
middels maatregelen.
In situaties waar het door de aard van de arbeid slechts mogelijk is

bijvoorbeeld principe 4 te hanteren, wordt in termen van de strate-
gie een beroep gedaan op de redelijkerwijsclausule met betrekking
tot de drie andere principes.

Opmerking:
Van de getroffen maatregelen op elk niveau wordt gevergd dat zii
doelmatig zijn, dat wil zeggen dat de functie waarvoor de maatre-
gelen zijn getroffen op een juiste en betrouwbare wiize wordt
vervuld en de andere arbeidsomstandigheden (ergonomie, veilig-
heid) niet worden aangetast. Het hanteren van de arbeidshygiënische

strategie betekent in dit verband dat een blijvende stimulans aanwe-

zig is om te optimaliseren in de zin van de Arbo-wet. Die stimulans

zal des te krachtiger zijn naarmate het oogmerk van wijzigingen in

de stand der techniek meer dan voorheen de gezondheidsbescher-

ming wordt.

6.4 Arheidshygiënisch programma in bedriiven

De op voorkomen of beperken gerichte arbeidshygiënische strategie

is een plan om te komen tot verbetering van arbeidsomstandighe-
den. Om dit plan in de praktijk te brengen is een programma nodig.
Dit programma kent zowel een arbeidshygiënisch als gezondheids-

kundig aspect. [n zijn totaliteit bevat het elementen als zelfinspectie
van bedrijven ten behoeve van broninventarisatie, doeltreffendheid
en doelmatigheid van de getroffen voorzieningen.
Het arbeidshygiënische deel van het programma zal opgave moeten

bevatten van waar, wanneer en op welke wijze arbeidshygiënische
voorzieningen worden aangebracht en het onderhoud van de voor-
zieningen worden uitgevoerd. Daarenboven voorziet dit deel in de

training en opleiding van werknemers ter verkrijging van de juiste

deskundigheid voor een arbeidshygiënisch verantwoorde werkwijze,
alsmede instructies voor de bescherming van in het bedrijf aanwezi'
ge derden (ingevolge de verplichtingen van art. 11 Arbo-wet).
Het programma omvat eveneens richtlijnen voor arbeidshygiënische

verantwoorde werkmethoden, die inrichting, reiniging en onderhoud

van de werkplek. Daarenboven is in het programma aandacht

vereist voor werkplekmarkering, kleed- en sanitaire ruimten en de

persoonlijke hygiëne in al zijn facetten.
Het gezondheidskundig deel van het programma geeft aan waar en
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met welke frequentie medisch toezicht moet plaatsvinden.
Zowel het arbeidshygiënisch als gezondheidskundig deel van het
programma behoren een duidelijke plaats te krijgen in het algemeen
bedrijfsbeleid.

0.5 Het voorkomen van de gevolgen van ongcvallen

Tot de gevolgen van ongevallen waarbij toxische stoffen of materia-
len betrokken zijn behoort blootstelling aan deze stoffen of materia-
len. Om ook in deze situatie aan het hoofddoel, het voorkomen of
beperken van de gevolgen van blootstelling aan toxische stoffen of
materialen te voldoen zal egn vooraf doordacht plan aanwezig
moeten zijn om de gewijzigde omstandigheden ten gevolge van een
ongeval snel en efficiënt het hoofd te kunnen bieden, alsmede een
op dit plan gebaseerde organisatievorm om het plan te kunnen
uitvoeren. Zo zal onder meer moeten worden voorzien in een
faciliteit voor het verlenen van EHBO. In het hier geconstateerde is
reeds voorzien op grond van andere wetgeving.
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7, Type werkzaamheden en risico's

7.1 Continue, semi-continae en incidentele hedreigin
gen

Bij de continue bedreigingen is het vooral van belang die situaties te

onderzoeken die erop het oog niet zo direct gevaarlijk uitzien, maar

waarbij het aannemelijk is dat personen regelmatig huidcontact

hebben met chemicaliën of dat er geringe concentraties stof, gas of
damp in de lucht op de wer§lek aanwezig ziin. Het gevaar zit d'an

vaak in het vrijkomen van relatief kleine hoeveelheden stoffen die

geen merkbare last, hinder of directe gezondheidseffecten opleve-

ren. Het kan zelfs voorkomen dat de aanwezigheid in gezondheids-

schadelijke hoeveelheden slechts met meetapparatuur is vast te

stellen. Het risico zit dan in gezondheidsschade die ontstaat door

langdurige blootstelling aan lage concentraties. Bovendien kan het

soms wel tientallen jaren duren voordat de ziekteverschijnselen

optreden (ange latentietijden). Daarnaast kan langdurige blootstel-

ling aan schijnbaar niet stoffen uiteindelijk tot klachten lijden
(pekelzweren bijvoorbeeld bij werken met zout water).

Hoewel dit, afhankelijk van de stof, tot zeeÍ ernstige gevolgen kan

leiden, is het zeer goed mogelijk dat er geen aanwijzingen merkbaar

zijn die de aandacht op de risico's vestigen.

1. Bij lange latentietijden kan tegen de tijd dat de klachten

zich openbaren, de personele bezetting al gewijzigd zijn
(overplaatsing, ontslag, pensioen e.d.).

2. Er wordt geen verband gelegd tussen de symptomen en de

eerdere blootstell ing.
3. Er worden andere belastingen voor de oorzaak van de

effecten aangezien.

4. De gezondheidsschade wordt toegeschreven aan het feit
dat het slachtoffer bijvoorbeeld toch al een slechte lever of
problemen met het bloed had.

Weliswaar kunnen de laaste twee punten meespelen bij het feit dat
juist deze persoon wel klachten krUgt en een ander niet. Ook
kunnen door deze omstandigheden de effecten aanzienlijk groter

zijn. De volgende kritische vragen dienen gesteld te worden als

langdurig en continu met chemische stoffen gewerkÍ wordt.

- Zijn er stoffen bij die een betrekkelijk lage concentratie schadelijk
zijn (een MAC van 50 ppm is maar 0,0005% in de lucht?).
- Zo ja, kan dat gemakkelijk worden vastgesteld?
- Zo ne&, wat is de dampspanning en de kans op vrijkomen?

Als niet zeker is dat de concentratie onder de helft van de MAC-
waarde blijft, is het noodzakelijk maatregelen te bedenken om
vrijkomen van de stof te verminderen en te (aten) meten wat de

werkelijke concentraties zijn. Feitelijk moet er steeds naar gestreefd

worden elke luchwerontreiniging te voorkomen, maar in boven-
staande situatie actie op korte termijn noodzakelijk.
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7.2 Semi-continue hedreigingen

Dit betreft op regelmatige tijden terugkerende handelingen of
situaties in de werksituatie waaraan risico's verbonden zijn. Terwijl
bij de continue bedreigingen voornamelijk chronische
gezondheidsschade het gevaar is, zullen bij de semi-continue bedrei-
gingen vaak meerdere gevaaraspecten aan de orde zijn. Voor deze
regelmatig terugkerende werkzaamheden en situaties is meestal een
vaste werkwijze geregeld en zijn er regels en procedures en is er de
nodige handelingservaring in de uiwoering. De risico's zitten dan

ook vaak in ten onrechte veronderstelde veiligheid enlof onvoldoen-
de concentratie en aandacht: "men kent het werk onderfussen wel".
Voor het verbeteren van dit soort situaties is het in het algemeen
nodig om andere personen in te schakelen die met een frisse kijk
pos itief analyserend ris ico's kunnen achterhalen. Bij voorbeeld
externe deskundigen of collega's van andere afdelingen of met een

andere achtergrond, in een veiligheids-of Arbo-inspectie verder
laten meedoen.

7.i lncidentcle bedreigingen en omstandigheden net
verhoogd risico

Deze komen vaak voort uit situaties die afuijken van de normale
werksituatie. Er is bijvoorbeeld iets nieuws (apparatuur, chemica-
liën, werkwijze, organisatie e.d.);
iets onduidel ijks (storing in util iteitsvoorzieningen, onduidelijke
werkopdracht, instructies verouderd of incompleet e.d.); iets onge-
woons (een ongeval, oefening, bezoek. lekkage, verbouwing, e.d.)
of een zelden voorkomend werk. In deze situaties zijn vooral de

benadering, houding en mentaliteit van belang, naast eventuele
goede en duidelijke afspraken die vooraf zijn gemaakt. Wat nodig
is, is overleg tussen uitvoerende en leidinggevenden. Daarnaast tijd
vrijmaken om de comequenties van het plotseling optredende te
voorzien, of de onduidelijkheden te onderzoeken, dan wel het
dagelijkse werk goed voor te bereiden. Daarnaast zonodig extra
begeleiding en instructie. Dit betekent een houding die erop gericht
is opmerkingen of vragen van uitvoerenden au serieux te nemen,
ook al vertraagt dit (tijdelijk) de werkzaamheden.

Vanuit ongevallengegevens en resultaten van onderzoeken van
bedrijfsrisico's is inmiddels bekend dat er omstandigheden zijn die
gemakkelijk aanleiding geven tot vergroting van het risico: het
opstarten van nieuwe installaties, het inwerken van nieuwelingen,
het samenwerken tussen mensen met verschillende opleidingsachter-
gronden, momenten van onderhoud en reparatie, inschakeling van
uitzendkrachter/contractors, onderbezetting, produktiewij ziging,
werken met anderstal igen, overbelasting, overwerk, slechte materia-
len, slechte voorschriften, vernieuwing instrumentatie (robots,
computers), ploegendienst.
Het is van belang bij de inventarisatie juist deze specifreke aspecten
in ogenschouw te nemen. Daarbij gaat het er om de combinatie te
zien met de in checklisten verzamelde gegevens. Dat wil zeggen dat
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als er met z@r geyarlijke stoffen gewerkt wordt en of handelingen
met grote risico's moeten worden verricht, dat dan juist alle extra
mogelijk risico verhogende factoren zoals bovengenoemd aandacht

behoeven. Afhankelijk van de eigen omstandigheden kan men
zelfstandig één en ander beoordelen en/of verbeteren of nader

literatuuronderzoek doen, dan wel advies winnen bij deskundigen.
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8.t

8. Aanduiden van gevaarlijke stoffen

Er bestaat een systeem van veiligheidsignaleringen op de arbeids-
plaats op grond van de Veiligheidswet/Arbo-wet, Veiligheidsbesluit
Fabrieken en Werkplaatsen. Het systeem bestaat uit verbodssigna-

len, waarschuwingssignalen, gebodssignalen en reddingssignalen
(resp. in rood, geel, blauw en groen) op grond van het Besluit
Veiligheidssignalering op de Arbeidsplaats. Presentatie van dit
systeem wordt in NEN-blad 301I gegeven. Dit systeem dient dus

op de werkplaats te worden gehanteerd (dus bijvoorbeeld ook op
leidingen).

8.2 Gevaarsetiketten

Er zijn een aantal gevaaraanduidingssystemen in gebruik, die ten
doel hebben diegenen die met gevaarlijke stoffen werken inzicht te
geven in de risico's van de stof. Vaak gebeurt dit aan de hand van

indelingen van stoffen in groepen, waarvoor vervolgens symbolen
worden gebruikt om de aard van het risico aan te duiden. Helaas

zijn de verschillende systemen, die moeten worden gebruikt in
verschillende situaties, niet geheel op elkaar afgestemd.
Allereerst kennen we een aantal symbolen die moeten worden
gebruikt bij het vervoeren van gevaarlijke goederen. De voorschrif-
ten zijn gegeven door de Wet Gevaarlijke Stoffen. De symbolen
zijn vastgesteld door de United Nations (UN).
Daarnaast is er door de EU een systeem voorgeschreven voor het
gebruik van gevaarlijke stoffen, op grond van de Wet Milieugevaar-
lijke Stoffen. Op etiketten dienen ook in tekst waarschuwingen en

veiligheidsaanbevelingen te worden vermeld (de zogenaamde R- en

S-zinnen) van respectievelijk Risk en Safety.

8.i àehods- en verbodsborden

Het is verstandig om universele gebods- en verbodsborden te
gebruiken (volgens de EU-richtlijnen). Het instellen van verboden
of geboden eist altijd toelichting en controle en toezicht. Overtre-
dingen kunnen niet geaccepteerd worden, dan verdwijnt de functie.
Het is daarom verstandig eerst te kijken of niet op een andere wijze
het risico goed ingeperkt kan worden.

8.4 Signalering, hlusstoffen, opraimings- en reddings-
nÍddelen

Het mag duidelijk zijn dat de keuze van het plaatsen van oprui-
mings-, reddings- en blusmiddelen, het resultaat moet zijn van een
zorgvuldige afweging van meerdere factoren. Het verdient aanbeve-
ling om deze afoeging te laten plaatsvinden in overleg tussen
betrokken die goed op de hoogte zijn van de dagelijkse gang van
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zaken en gebruikelijke werkcondities en

situaties en deskundigen op het terrein van risicobeheersing. Waar
het in dit hoofdstuk omgaat, is of de betreffende middelen gemak-

kelijk te vinden zijn. Met andere woorden is ook voor bezoekers,
tijdelijke krachten en nieuw personeel snel te zien wau ze deze

middelen kunnen vinden en zijn ze daar ook?

8.5 Waa rs ch u wings s igna len

Ga na of iedereen op de hoogte is van de betekenis van de van
toepassing zijnde signalen. Weet men welk gevaar er dreigt en ook
hoe men dient te handelen. Alleen ter plekke controleren is zinvol.
Immers als er sprake is van een noodsituatie gaat het erom hoe of
men handelt en niet hoe zorgvuldig men geprobeerd heeft om
iedereen op de hoogte te stellen. De beste check is een oefening.
Hoe regelmatig wordt er geoefend en wie beoordeelt (objectief) het
resultaat?

8.6 Vluchtroute's

Ook hiervoor is het gewenst pictogrammen te gebruiken als aandui-
ding. Belangrijke aandachtspunten:

- toepassen noodverlichting;
- voldoende capaciteit van de vluchtroute voor alle aanwezi-

gen;
- vrijhouden van obstakels; voorkomen van trechters;
- niet-afsluitbare deuren, tenzij gecombineerd met paniek-

sluiting;
- bU voorkeur eindigend op verzamelpunt.

Regelmatige inspectie of beter nog regelmatig oefenen is
nodig om z,eker te zijn dat veranderingen in de bedrijfsvoering geen

onduidelijkheden of obstakels in de vluchtroute veroorzaken.
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l. Werkingsmechanismen van carcinoge-
nen

llet voorkomen

Tumoren (kankergezwellen) kunnen op en viertal wijzen ontstaan.
Ten eerste is de spontane vorming van tumoren mogelijk. Dit komt
doordat in de natuur wel eens iets fout gaat tijdens de normale
celdeling. In zo'n geval is het mogelijk dat door een spontane
mutatie (meestal een puntmutatie: een verandering van een gen op
het DNA) zodat een nieuwe cel ontstaat die in een kankercel is
veranderd.
Een tweede vormingswijze is het ontstaan van kankercellen door de

blooatelling van ioniserende straling. Een voorbeeld is de verwach-
te toename van het aantal huidkankers de komende 50 jaren als
gevolg van de verhoogde dosis van ultraviolette B straling door een
verdunde ozonlaag.
In Europa schat men het aantal aan sterfgevallen door kanker als
gevolg van radioactiviteit en zonnestraling op 3 % Q2.000 op een

totaal van 5,+4.000 sterfgevallen door kanker).
Als derde externe factor die tot de genoemde ingrijpende ontre-
geling van lichaamscellen kunnen leiden zijn de tumoren ontstaan
door biologische stoffen (zoals virussen en bacteriën). Ook hier
liggen de kankersterfte gevallen in Europa in de orde van
3 %. Als laatste externe factor wordt genoemd het ontstaan van
tumoren ten gevolge van chemische stoffen.
Zo is een schatting gemaakt van 30 % sterftegevallen door kanker
als gevolg van tabak en30 Vo als gevolg van de voeding. (zie

tabel l)

Tabel 1 Verhouding van het in Europa aon verschillende factoren
toe te schrijven aantal sterfgevallen door lanker.

Zou hoger kunnen liggen en is ieder geval zeer variabel
naar gelang de landen Oijv. l0 % in Frankrijk).
Radioactiviteit en zonnestraling.

í.t

ontstaanswijzen

(l)

Factoren Beste
schatting

(in %)

Waaier van
de

schattingen
(in %)

Schatting van
het jaarlijkse

aantal
sterfgevallen

Tabak
Alcohol
Voeding
Beroep
Infectie
Geofusischs{2)

30
4 (t)

30?
4

3?
3

25-35
2-5

10-50
2-8

1-10

24

220 000
30 000

220 000
30 000
22 000
22 000

o NIA, Amsterdam
OpU 127 I c* I I I scptcmbcr 1 992

pagina I



Beroepslcanl<ers

Een belangrijke aanwijzing voor het ontstaan van kanker door
omgevingsfactoren is de zgn. beroepskanker. In Europa is de
beste schatting tussen de 2 en 8 %. Dat lijkt relatief weinig maar
deze getallen hebben betrekking op de algehele beroepsbevolking.
De reele kans voor bepaalde beroepsgroepen kan veel groter zijn.

Voorbeelden zijn schilders, houtbewerkers, afu albeheerders, lassers,
isoleerders, cokeovenwerkers, boeren, radiologen e.d. Risicovolle
bedrijfstakken zijn de aluminium industrie, de rubber industrie,
scheepswerken, leerindustrie en de kleurstoffen industrie.
Illustratieve voorbeelden van beroepskanker zijn bekend voor het
ontstaan van longkanker zoals: arseen, asbest, chroom, bichloor-
methylether, mosterdgas, nikkel, pÀk's, radon, venylchloride en
uranium. (zie ttbel2)
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Tabel 2

(verdachte) stoffen urmor

bedijfstakken
chemische bedrijven en labo- benzeen, polycychlische aro- leukemie, kwaadaardige sys-
ratoria meten, sromatische amines, tecmziekten, neus- en bijhol-

isopro,pylolie, vinylchloride ten, long, lever, blaas, al-
ettz. vleesklier, hersenen

metaalsmelterijen, gieterijen, arcenicum, chroom, asbest long, maag, borst- en buik-
st'elindustrie, scheepsbouw, nikkel vlies, neus- en bijholten
nikkelsmelterijen maag, blaas
kolenmijnen kolenprodukten long, leukemie, huid
kerncentrales ioniserende straling blaas alvleesklier, long
drukkerijen kleurstoffen prostaat, nier
accufabricage cadmium blaas, maag, leukemie,
nrbber- en kabelindustrie kleurstoffen, aromatische ami- krvaadaardige systeemziekten

nes, asbest, div. chemicaliën
kleurstoffen blaas

textielindustrie, papierindustrie
houtbewerkendeenhoutver- bischloormethylether,houtstof long
werkende induscie neus- en bijholten,

leukemie, krvaardaarde sys-
aflatoxine teemziekten

pindaverwerkende industrie lever

beroepen
metaalbewerkers, schoorsteen- polycyclischearomaten, ben-
vegers, textielspinners, leer- zeen, koolwaterstoffen blaas, neus- en bijholten,
verwerkers, leerververs, lzukemie, kwaadaardige sys-
schoenmakers, schilders teemziekten

artsen, pathalooganatomen,
onderwijzers infectie?

leukemie, kwaadaardige sys-
isoleerders teemziekten

asbest
vissers long, maag, borst_ en buik_
lassers, wegwerkers, u.v., teer vlies
boeren u.v. huid, lip
röngenwerkers, huid
radiologen ioniserende straling

long, huid, leukemie, krvaar-
enkele stoffen daardige systeemzielÍen
kleurstoffen
teer, pek aromatische amines blaas
radioactieve verf polycyclische aromaten blaas
polychloorbiphenylen radium bot
asbest polychloorbiphenylen huid

asbestvezel$es long, maag, borst- en buik-
vlies

Bewerkt (door M. verberk) naar: G. van der Laan, 'Beroepen met een verhoogd
kankerrisico'. T. Soc. Geneesk. 56 (1978) 161-163.
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Ver stoord deling sproce s

Initiatiefase

Direct-carcinogenen

1.2 Het werkingsmechanisme

De mens is een complex organisme dat uit vele cellen bestaat en die
op een gestructureerde wijze georganiseerd zijn. Deze hoge graad

van organisatie wordt bereikt door deling, groei en differentiatie
(specialisme) van cellen. De celdeling en differentiatie zijn nauw-

keurig gestuurde processen in iedere cel. Binnen iedere cel bevin-
den zich chromosomen met daarin specifieke genen die deze nauw-

keurige processen controleren en sturen.

Bij kankercellen doet zich de situatie voor dat de controle over het

delingsproces is weggevallen of in ieder geval verstoord. Opdat mo-

ment is er een situatie ontstaan waarbij een cel is ontstaan (een po-

tentiële kankercel) die ongeremde delingsactiviteit vertoond. Na
delingsactiviteit van zulke cel kan er een groepje ontstaan (tumor).

Vanuit zo'n groep kunnen cellen via bloed op lympfe 'verhuist'

worden naar aangrenzend weefsel of andere organen. De mate van

invasiviteit bepaalt de kwaadaardigheid van een tumor. Dit noemt

men metastasering. Er ontstaan uitzaaiingen naar andere lichaams-

delen. Het stadium van uitzaaiingen is dan moeilijk te bestrijden (in
principe ongeneeslijk) en kan alleen onderdrukt worden om tijd te
winnen. Dit is ook de reden dat de kans op genezing aanzienlijk
groter is voordat er uitzaaiingen hebben plaatsgevonden.

Het ontstaan van een kankerstof is een ingewikkeld proces. Men
kan een drietal fasen onderscheiden:

1. een initiatiefase
2. e,en lag-fase of promotiefase

3. een expressie fase.

De initiatiefase treedt op wanneer chemicaliën een irreversibele of
te wel covalente binding aangaan met het DNA van de gezonde cel.

De binding wordt in grote lijnen bepaalt door de chemische samen-

stelling van het chemicaliën. Zo kunnen elektrofiele eigenschappen

op een molecuul (op bepaalde atomen op het molecuul is een

elektronen tekort) zeer gemakkelijk een reactie aangaan met elektro-
nenrijke atomen op het DNA-molecuul. Deze reactie zal onherroe-
pelijk plaatsvinden. De binding die ontstaat heeft een irreversibel
karakter (is niet omkeerbaar) en wordt covalent genoemd.

Wanneer een chemische stof deze eigenschap bezit wordt deze een

direct-actieve carcinogeen genoemd. Voorbeelden van direct-actieve
carcinogenen zijn dimethylsulfaat, bischloormethyl ether en epi-
chloorhydrine. De meeste kankerverwekkende stoffen echter zijn
niet direct -actieve carcinogenen maar precarcinogenen. Deze

stoffen zijn zelf niet carcinogeen maar zullen na biotransformatie,
door het lichaam te zijn omgezet in metabolieten, omgezet zijn in
chemische reactieve stoffen die elektrofrel zijn. Deze geactiveerde

produkten zijn meestal niet stabiel en worden reactieve intermediai-
ren genoemd.
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Pre-carcinogenen De biotransformatie voltrekt zich meestal in de lever. Het is dan

ook niet meer opvallend om te constateren dat deze pte*ucinogenen

hun effecten laten zien in de organen die een rol vervullen bij de

uitscheiding Qever, nier, blaas en darm). Voorbeelden van precar-

cinogenen zijn: berueen, aromatische aminen, vinylchloride en

PAK's.
Polycyctische koolwaterstoffen Het werkingsmechanisme van PAK's wordt als voorbeeld wat die-

per uitgewerkt. Polyclische aromatische koolwaterstoffen bevatten

het precarcinogeen benzanthraceen. Benzanthraceen wordt in de
' lever m.b.v. euymen geoxideerd in elektrofiele epoxiden. Deze

epoxiden kunnen een covalente binding aangaan met het DNA-
molecuul (initiatiefase). Deze epoxiden zullen niet allemaal covalent

met DNA reageren. Een deel zal door wateropneming haar elektro-

fiele eigenschappen verliezen en overgaan in diolen. Een deel zal

overgaan in fenolen en weer een deel wordt gekoppeld met glutathi-

on. Het aminozuur deel cysteine van dit molecuul zorgt ervoor dat

de reactieve elektrofiele groep geïnactiveerd wordt door de elek-

tronenrijke SH-groepen van cysteine. Daarna vindt uitscheiding
plaats hetzij via de gal of de urine.
De genoemde enzymen die voor een groot deel verantwoordelijk
zijn voor de inactivering van reactieve elektrofielen kunnen weer

door andere stoffen inactief worden gemaakt. Allerlei chemische

verbindingen zoals medicijnen en bestrijdingsmiddelen zijn in staat

om de vorming van elekÍrofiele stoffen te vergroten door bijvoor-
beeld in te werken oP deze enzymen.

Co-carcinogenen Dergelijke stoffen die de aanwezigheid van epoxiden in deze reac-

tieve intermediairen vergroten, en daarmee de carcinogene potentie

verhogen, zonder zelf enn interactie met DNA-moleculen aan te
gaan, noemt men co-carcinogenen. Een voorbeeld is DDT.

promotiefase De tweede fase in de carcinogene is de promotiefase of de lag-fase.

Nadat de initiatie fase doorlopen is hoeft dit nog niet in te houden

dat er ook daadwerkelijk een tumor zal ontstaan. De promotie fase

of lag-fase kan dan in werking gaan treden . Deze fase varieert van

5 tot 30 jaren voordat daadwerkelijk het effect tot uiting komt
(expressie). Deze periode noemt men de latentie-tijd. Gedurende

deze fase bezit ons lichaam de eigenschap om voorafgaande DNA
wijzigingen te onderdrukken of zelfs te herstellen @NA-repair).
Echter sommige stoffen zijn in staat om deze onderdrukkingssyste-
men te verzwakken, sterker nog ze zijn in staat om de celdelingsac-

tiviteit sterk te stimuleren.
Promotoren Dit zijn stoffen die promotoren worden genoemd. Een voorbeeld

hiervan is crotonolie . Deze schaart men ook onder de kankerver-

wekkende stoffen. Sommige kankerverwekkende stoffen hebben

zowel het vermogen om initiatie als promotie te bewerkstelligen.
Deze stoffen noemt men volledige carcinogenen.

Anorganische carcinogenen Naast kankerverwekkende stoffen die van organische aud zijn,
z\n er ook kankerverwekkende stoffen die van anorganische aard

zijn. Het kenmerkende van deze stoffen is, is dat ze invloed hebben
. op enzymen die verantwoordelijk zijn voor de normale replicatie (:

verdubbeling) van het DNA molekuul. Het enzym DNA-polymerase

wordt dan in zijn werking verstoord. Dergelijke enzymverstoringen
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(
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foctoren

kunnen leden tot afwijkende DNA-structuren, hetgeen op eenzelfde
fase duidt als de initiatiefase. Voorbeelden hiervan zijn metalen als
nikkel en chroom en verscheidene arseen-verbindingen.

--@
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cetlen

Indeling
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initiatie:
t

promotie:
t

expressie:
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tumorcel

latentietijd:

Essentiële verandering in DNA

* DNA-Repair mechanisme

extra stimulans om proces voort te zetten

vrije deling

van initiatie tot expressie

Schematische weergave carcinogenese.

1.3 lndeling carcinogene chenicaliën

Samenvattend komt men tot de volgende indeling van kankerver-
wekkende chemicaliën.
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Genotoxische carcinogenen

* direct-actieve carcinogenen (elektrofiel, cova-
lentie)

* precarcinogenen (via biotransformatie elektrofiel)

* carcinogene metalen (interactie met DNA-poly-
merase).

Epigenetische carcinogenen

* promotoren (stimuleren de celdeling)

* co-carcinogenen (kanker bevorderende stoffen).

Zoals uit het bovenstaande blijkt zijn de kankerverwekkende stoffen
in te delen in genotoxische en niet genotoxische of te wel epigeneti-
sche carcinogen.
Genotoxische kanker-verwekkende stoffen gaan alle op een of
andere wijze een directe of indirecte interactie aan met DNA-
moleculen of zorgen ervoor dat afwijkende DNA moleculen kunnen
ontstaan.

Het wezenlijke verschil tussen genotoxische en niet-genotoxische
carcinogenen is dat er in principe een enkel molecuul van een
genotoxische stofeen irreversibele initiatie van een cel kan ont-
staan. Dit in tegenstelling tot de niet-genotoxische carcinogenen.
Wanneer men het dan ook over veilige dosis heeft dan is gezond-
heidskundig gezien voor genotoxische carcinogenen een nul-bloot-
stelling acceptabel terwijl voor de niet-genotoxische carcinogenen
een drempelwaarde acceptabel lijkt.
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t. lndeling carcinogene stoffen

Er zijn twee belangrijke instanties die zich hebben beziggehouden

met de vraag welke stoffen kankerverwekkend zijn en welke niet'
Deze instanties zijn de IARC en de Europese Gemeenschap. Op

grond van definities en regelgeving zijn beide instanties tot een

indeling gekomen. Van beide wordt de indeling besproken.

l.l lndeling volgens IABC

Het IARC is een afkorting van lnternational Agency for Research

on Cancer. Het is een onderdeel van de World Health Organisation
(WHO) en is gevestigd te Lyon in Frankrijk. De IARC verzamelt

en interpreteert gegevens over carcinogeniteit van chemische ver-

bindingen. De samenstelling van de werkgroep die dit beoordeelt

kan verschillen en is aftrankelijk van de (groep) stoffen. De werk-
groep doet dit op basis van v/etenschappelijke literatuurgegevens en

rapporten. Naast de beoordeling van stoffen die te maken hebben

met de werkplek, beoordeeld zij ook stoffen die een directe relatie

hebben met voeding, milieu en geneesmiddelen.

De gegevens waar deze werkgroep gebruik van maakt zijn:

Humane gegevens over carcinogeniteit
Dit is op basis van gegevens verkregen via epidemiologische
studies. Daarin onderscheidt men:

t. Voldoende bewijs.
Wanneer een causaal verband is aangetoond tussen bloot-
stelling en kanker bij de mens. Hierin zijn toeval, bias en

confounding uitgesloten. @ias: bevooroordeeld t.a.v. de

betreffende kanker. confounding: een verstorende factor)

Beperkt bewijs voor carcinogeniteit.
Een positieve associatie is gevonden tussen blootstelling en

kanker bij de mens. Toeval, bias en confounding zijn niet

uitgesloten.

Onvoldoende bewijs voor carcinogeniteit.
De beschikbare studies hebben onvoldoende statistische

betrouwbaarheid om een conclusie te trekken t.a.v. een

oorzakelijk verband.

Voldoende bewijs voor niet-carcinogeniteit.
Voldoende studies wijzen op een consistente negatieve

oorzakelijke relatie tussen blootstelling en kanker bij de

mens. Voorzichtigheid blijft geboden, kleine risico's zdn
niet uitgesloten.

2.

3.

4.
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Experimentele gegevens m.b.t. carcinogeniteit

De gegevens zijn afkomstig van proefdierstudies.

1. Voldoende bewijs voor carcinogeniteit.
In twee of meer diersoorten of twee of meer onaftrankelij-
ke studies is een oorzakelijke verband gevonden tussen

blootstelling en kanker.
Wanneer humane gegevens ontbreken dan stelt de IARC
dat het biologische aannemelijk is om agentia binnen deze

categorie te beschouwen als stoffen voor de mens kanker-

verwekkend.

2. Beperkt bewijs voor carcinogeniteit'
De gegevens wijzen op een carcinogeen effect, maar zijn
onvoldoende voor bewijs.

3. Onvoldoende bewijs voor carcinogeniteit.
Er zijn te veel beperkingen op kwantitatief en kwalitatief
niveau om een beoordeling te geven t.a'v. de aan- of
afwezigheid van een carcinogeen effect.

4. Bewijs dat de stof niet carcinogeen is.

Tests geven aan dat in minstens twee diersoorten aange-

toond is dat de stof niet kankerverwekkend is.

Classificatie IARC

Volgend op de beoordeling van de beschikbare gegeven§ die vervol-
gens door de IARC worden geÏnterpreteerd en geëvalueerd, worden
de stoffen ingedeeld in een van de onderstaande categorieën.
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Groep 1: Het agens in carcinogeen voor de mens

Reden: Er is voldoende bewijs voor carcinogene effecten bij de

mens.

Groep 2A: Het agens is waarschijnlijk carcinogeen voor de mens.

Reden: Voldoende bewijs voor carcinogeniteit in dieren én beperkt

bewijs voor carcinogeniteit bij mensen.

Groep 28: Het agens is mogelijk carcinogeen voor de mens.

Reden: Beperkt bewds voor carcinogeniteit van de stof voor de

mens, in afwezigheid van voldoende bewijs bij dieren.

Groep 3: Niet classificeerbaar naar carcinogeniteit voor de mens.

Reden: Kunnen niet in enige andere groep worden ingedeeld.

Het agens is waarschijnlijk niet-carcinogeen voor de mens.

Bewijs is dat ze niet carcinogenn ziin in humane én experi-

mentele studies.

Groep 4:

Reden:
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1.2 lndeling volgens de E0-richtlijn

Ten behoeve van de indeling en het kenmerken en met het oog op

de thans beschikbare kennis worden door de E.G. kankerverwek-
kende stoffen in 3 categorieën onderverdeeld.

Categorie I

Stoffen waarvan bekend is dat zij voor de mens kankerverwekkend
zijn. Er is voldoende bewijs voor een oorzakelijk verband tussen

blootstelling van de mens aan een stof en ontwikkeling van kanker.

De indeling geschiedt op basis van epidemiologische gegevens.

Categorie 2

Stoffen die dienen te worden beschouwd als kankerverwekkend
voor de mens. Er is voldoende bewijs voor een sterk vermoeden dat

blootstelling van de mens aan een stof kan leiden tot de ontwikke-
ling van kanker, meestal op grond van:
- geschikte langdurige dierproeven
- andere ter zake dienende informatie.
Bij deze categorie moeten positieve resultaten bij twee diersoorten
voorhanden zijn danwel duidelijk positief bewijs bij eén diersoort
alsmede voldoende bewijs dat op een relatie duidt.

Categorie 3

Stoffen die in verband met hun mogelijk kankerverwekkende
eigenschappen reden geven tot bezorgÖeid voor de mens waarvan
de efferten door een tekort aan informatie niet voldoende kunnen

worden bepaald.
Er zijn aanwijzingen op grond van geschikte dierproeven maar deze

zijn niet voldoende voor indeling van de stof in categorie 2.
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1.3 lndeling op basis van potentie

In opdracht van DGA heeft een werkgroep een systeem ontwikkeld
om genotoxische carcinogenen te classificeren volgens het geschatte

risico voor de mens in de werksituatie.
De werkgroep deelt de carcinogene potentie van 23 genotoxische

stoffen carcinogenen in drie groepen:

x< - Sterk potentie ftlasse Bl)
- Matig hoge potentie (klasse B2)
- Zwakke potentie (klasse B3).

Er wordt een onderscheidt gemaakt tussen klasse A en B carcin-

ogenen. Klasse A carcinogenen zijn de epigenetische carcinogenen.

Het systeem is gebaseerd op de TD50-waardex) gecombineerd met

weegfactoren. Dit resulteert in een potentie-index uitgedrukt in
tumor-incidenties*) voor mensen bij blootstelling van I mg/m3

onder werkomstandigheden gedurende 8 uur/dag, 5 dagen in de

week gedurende 40 jaren.

De werkgroep heeft 6 weegfactoren geselecteerd die na beoordeling

van deze factoren uiteindelijk de chemische stof indeeld in de

potentie-index.

Deze weegfactoren zijn:
1. De mate van relevantie van voorkomen van de stof op de

werkplek.

2. Er is onderzoek gedaan naar de carcinogeniteit van de stof
op meer dan 2 diersoorten.

3. De mate van kwaadaardigheid van de tumoren.

4. De dosis-respons relatie.

5. De toxicokenitiek, het metabolisme en andere werkingsme-
chanismen.

6. Epidemiologische gegevens.

Uiteindelijk worden scores toegekend aan de weegfactoren waar-
door de tumor-incidentie verhoogt kan worden.

Onderstaande tabel laat de indeling zien van genotoxische carci-
nogenen volgens geschatte kankerincidentie per mg/m3 bij mensen

in de werksituatie zonder en met inachtziening van de weegfacto-

ren.
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c) (+)

Class Bl
cadmiumchloride
benzidine
3,3'dimethylbenzidine
1,1-DMH
MNNG
2-methylaziridine
4-aminobiphenyl
1,2-dibromoethane 0

1,3-propanesultone

Class B2
3,3'-dichlorobenzidine t
potassium bromatet
acrylonitrile t
4,4'-metylene bis
(2-chloroaniline) t
2-nitropropane
propylene oxide
benzene
1,2-dichloroethane
ethylene oxide
5-nitroacenaphthene t
vinyl chloride monomer
styrene oxide I
epichlorohydrin

Class 83
dichloromethane

Class Bl
4-aminobiphenyl
benzidine
2-methylaziridine
cadmiumchloride
1,1-DMH
I ,3-propanesultone
3, 3' -dichlorobenzidine I
4,4'-methylene bis
(2-chloroaniline) I
MNNG
potassium bromatet
acrylonitrile t
3. 3'-dimethylbenzidine
5-nitroacenaphthene t

Class 82
2-nitropropane
1,2-dichloroethane
1,2-dibromoethane I
ethylene oxide
epichlorohydrin
benzene
vinyl chloride monomer
propylene oxide

Class 83
styrene oxidel
dichloromethane

2.4
8.8 x t0-2

3.7 x l0-2

3.1 x 10-2

2.8 x l0-2

2.8 x l0-2

2.7 x l0'2
1.0 x 10-2

8.3 x 10-3

1.5 x l0-3
1.3 x l0-3

7.3 x lOa

6.0 x lOa
2.5 x lOa
2.3 x lDa
2.1 x 104

2.1 x lOa
1.9 x lOa
1.5 x 104

1.4 x 104

8.0 x 10-s

5 x 10-5

3.4 x l0-5

67.5
8.8 x 10-1

7
4,8
1.6

4.2 x l0-l
3.8 x l0-'

1.5 x 10'
1.4 x l0-1

6.5 x l0'
3.7 x lA2
1.9 x 10'?

7.5 x 103

2.5 x l0-3

1.1 x 103

1.0 x 103

9.5 x 104

2.5 x l}a
2.1 x l}a
1.4 x 104

4.6 x 10-s

4.0 x lO5

3.4 x 105

Arrows indicate that the application of weighing factors resulted in a shift as

to risk class for the chemical at issue; I higher risk class l: lower risk class.

Verklaring termen: (x))

TDro: De toxische dosis in ug/kg in de dosis waarbij de helft
van het aantal proefdieren tumorvrij blijft gedurende

een bepaalde periode.

Incidentie: Het aantal nieuwe gevallen per tijdseenheid (meestal 1

jaar) gedeeld door de referentie populatie.
voorbeeld:
Een incidentie van 66 betekent 66 nieuwe gevallen (met

tumoren) op de 100.000 per jaar.

Uit: Classification of occupational genotixic carcinogens on
basis of their carcinogenic potenty.
S-88 Directoraat Generaal van de Arbeid.
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l. B- ELI S-Zllllï,lELl

l.l lnleiding

Etikettering is één maatregel om werknemers, consumenten en het

milieu te beschermen tegen gevaarlijke stoffen. Deze verplichting is

wettelijk geregeld in de Wet Milieugevaarlijke stoffen, het besluit

verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen de nadere regels

verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en in het veilig-
heidsbesluit voor Fabrieken en Werkplaatsen.

De etiketteringsvoorschiften beogen het milieu, het grote publiek,

mensen die er beroepsmatig mee te maken hebben op wezenlijke

punten voorlichting te geven over gevaarlijke stoffen. Het etiket

vestigt de aandacht van degenen, die met stoffen en preparaten

omgaan, op de gevaren van sommige van deze materialen. Tevens

kan dit etiket de aandacht vestigen op elders beschikbare, meer

uitgebreide informatie over de veiligheid en het gebruik van pro-

dukten.

Op het etiket moet vermeld worden:

- De chemische benaming van de gevaarlijke stoffen
- De naam en het adres van de fabrikant of leverancier
- De benaming van het gevaar en het gevarensymbool

- Waarschuwingszinnen voor bijzondere gevaren die aan de stof
verbonden zijn (R-zinnen). Deze moeten voluit geschreven

zijn.
- De veiligheids aanbevelingen (S-zinnen). Deze moeten voluit

geschreven zijn.

De voorgeschreven aanduidingen moeten in de nederlandse taal

gesteld zijn. @tiketteringsplicht krachtens Arbowet VBF wijziging
1e89).

Het hiernavolgende etiket is een voorbeeld van een juiste

etikettering.
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ZOUTZUUR

r0%

irriterend 
ll

R36/38 Irriterend voor de ogen en de huid. ll 
"r*r"" 

*
52 Buiten bereik van kinderen houden.

R28 Na aanraking met de huid onmiddellijk
wassen met veel water.

De indeling en kenmerken van de gegevens over R- en S-zinnen

worden ontleend aan een aantal uiteenlopende bronnen, zoals de

resultaten van onderzoek, inlichtingen uit hoofde van internationale

regelingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, gegevens uit
referentie werken en uit de literatuur en praktijkervaring. De

indeling van de R- en S-zinnen is gebaseerd op zowel de giftige als

de fysisch-chemische eigenschappen van stoffen. Tevens heeft de

indeling betrekking op acute als chronische effecten van stoffen als

gevolg van een enkele blootstelling hetzij als gevolg van een her-

haalde of langdurige blootstelling.

R- en S-zinnen moeten op een etiket aanwezig ziin om snel op de

hoogte te zijn van de belangrijkste gevaren die de betreffende stof
met zich meebrengt.
Alleen waarschuwingszinnen S,(isk)-zinnen) en veiligheidszinnen
(S(afety)-zinnen die gezlen de eigenschappen van de stoffen werke-

lijk doelmatig zijn en bijdragen tot het voorkomen van ongevallen

of aantasting van de gezondheid zijn op het etiket aangebracht.

Wanneer de fabrikant of leverancier een stof op de markt brengt

dan moet hij deze indelen naar symbolen met de bijbehorende R-

zinnen en S-zinnen.

1.2 De 14 categorieën

Er zijn 14 verschillende categorieën waarvan er 9 een symbool

hebben. Bij iedere categorie hoort een reeks R-zinnen.

De 14 verschillende categorieën met hun symbolen zijn:
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Ontplofbaar

Oxyderend

Licht ontvlambaar

Ontvlambaar

Stoffen die bij aanraking met een vlam kunnen ontploffen of voor

stoten of wrijving gevoeliger zijn dan dinitrobenzeen.
R-zinnen: 2, 3

Stoffen die bij aanraking met andere stoffen, met name onwlambaar

stoffen, sterk exotherm (er komt warmte vrij) kunnen reageren.

R-zinnen: 8, 9, 11

Vloeibare stoffen met een vlampunt van minder dan 0 'C een kook-

punt van 35 'C of minder.
R-zinnen: 12

Stoffen die:
- bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer

van energie in temperatuur kunnen st[gen en tenslotte kunnen

ontbranden.
- in vÍIste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekings-

bron, gemakkelijk kunnen worden ontstoken en na verwijdering
van de ontstekingsbron blijven branden of gloeien.

- in vloeibare toestand, een vlampunt beneden 2l "C hebben.

- in gasvormige toestand, bij normale druk met lucht ontvlambaar

zijn.
- bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen

in een gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelen.
R-zinnen: ll, 12, 13, 15, 17

Stoffen die in vloeibare toestand een vlampunt van tenminste 2l "C en

ten hoogste 55 'C hebben.

R-zinnen: 10

Zwr licht ontvlambaar
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Zeer vergiftig

Vergiftig

Schadelijk

Corrosief

Irriterend

Stoffen die, door inademing of door binnendringing via de mond of
door de huid, zeer ernstige acute of chronische gevaren en zelfs de

dood kunnen veroorzaken.
R-zinnen: 26,27,28,39

Stoffen die, door inademine of door binnendringing via de mond of
door de huid ernstige acute of chronische gevaren of zelfs de dood

kunnen veroorzaken.
R-zinnen: 23, 24, 25, 39, 48

Stoffen die door inademing of door binnendringing via de mond of
door de huid gevaren van beperkte aard kunnen opleveren.

R-zinnen: 20,21,22, 40, 42, 48

Stoffen die bij aanraking een vernietigende werking op levende

weefsels kunnen uitoefenen.
R-zinnen: 34,35

Stoffen die bij aanraking een irriterende werking op levende weefsels

kunnen uitoefenen.
R-zinnen: 36,37,38, 41, 43

*<q&

@ NIA, Amsterdam

OpV2l8.ru/13okt. 1993

pagina 4



Carcinogeen (geen symbool) Stoffen die door inademing of door binnendringing via de mond of
door de huid kanker veroorzaken of de frequentie van kanker

kunnen doen toenemen.
R-zinnen: 40,45,49.

Stoffen waarvan bekend is dat ze door inademing, inslikken of
opname via de huid, erfelijke schade kunnen veroorzaken.

R-zinnen: 46,40

Stoffen waarvan bekend is dat ze door inademing, inslikken of
opname via de huid geboorte-afwijkingen kunnen veroorzaken'

R-zinnen: R 47

Mutageen (geen symbool)

Teratogeen (geen symbool)

Symboot 'N' (in voorbereiding) Stoffen waaryan het gebruik onmiddellijk of na verloop van

tijd gevaar voor aquatisch milieu oplevert.
R-zinnen: 50, 51, 52,53.

Stoffen waarvan het gebruik onmiddellijk of na verloop van tijd
gevaar voor het niet-aquatisch milieu oplevert. Ten minste één van

de volgende zinnen wordt overeenkomstig de volgende criteria
toegekend.
R-zinnen: 54, 55, 56, 57, 58, 59.

Overige eigensclappen
(geen rymbool) R-zinnen: l, 4, 5, 6, 7, 14, 16,18, 19,29,30, 31, 32, 33, 44.

Omdat er van de categorie carcinogeen, mutageen en teratogeen
geen symbool is, moet als zo'n R-zin van toepassing is, deze steeds

als eerste vermeld worden op het etiket.

Veiligheidsaanbevelingen (S-zinnen) worden op het etiket gevoegd

aftrankelijk van de symbolen en de bijbehorende S-zinnen.

Wanneer een stof het gevaar of de gevaren van de afzonderlijke
symbolen bezit, dan moet dit symbool worden vermeld. Maar er

zijn ook beperkingen, en deze ziin:.
- Indien het symbool - Zenr giftig - moet worden vermeld, dan

kunnen de symbolen - Vergiftig -, - Schadelijk -, - Irriterend -

en corrosief achterwege blijven.

- Indien het symbool - Vergiftig - moet worden vermeld, dan

kunnen de symbolen - Schadelijk -, - irriterend - en corrosief
achterwege blijven.
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Indien het symbool - Corrosief - of - Bijtend (corrosief - moet

worden vermeld, dan kunnen de symbolen - schadeldk - en -
Irriterend - achterwege blijven.

- Indien het symbool - Schadelijk - moet worden vermeld, dan

kan symbool - Irriterend worden weggelaten. Wel moet hierbij
het schadelijke en irriterende karakter van de stof worden
weergegeven door de R-zinnen.

- Wanneer het symbool - Ontplofbaar - moet worden vermeld,
dan kunnen symbool - Oxyderend - en - Licht ontvlambaar
achterwege blijven.

Evenzo moet het aantal waarschuwingszinnen en veiligheidszinnen
beperkt worden tot maximaal 4 van elk.
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Licht ontvlambaar

l.i Voorheeld etikettering ACll

De juiste etikettering voor acrylonytril is:

Waarschuwingszinnen

R-zinnen die bij dit symbool horen zijn:
R11, R12, R13, R15, R17
van toepassing voor acrylonitril: R11

R-zinnen die bij dit symbool horen zijn:
w3,R24, R25, R39, R48
van toepassing voor acrylonitril: R23. R24. R25

Vergiftig

ACRYLONITRIL

licht ontvlambaar

R23t24125

R38
s53

vergiftig

Kan kanker veroorzaken
Licht onwlambaar
Vergiftig bij, inademing, aanraking
met huid en opname door mond.

Irriterend voor de huid.
Blootstelling vermijden vóór gebruik

speciale aanwijzingen raadplegen.

Verontreinigde kleding uittrekken
lndien men zich onwel voelt, een

arts raadplegen (indien mogelijk hem

dit etiket tonen)
Verwijderd houden van ontstekings-
bron, niet roken)

fabrikant/l everancier

s27
s44

s16
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Categorie: carcinogeen:
R40, R45
van toepassing voor acrylonitril: R45

Symbool: irriterend: (symbool wordt niet getoond, symbool - Giftig
- is al in gebruik). R38

Veiligheidszinnen

S53, S27 nodig door symbool 'vergiftig'
59, S16 nodig door symbool 'licht ontvlambaar' en 'vergiftig'

S44 nodig door symbool 'vergiftig'

Beschermende preventieve maatregelen daarom:

s9, s16, Rll:
- geen open vuur, geen vonken, niet roken.
- gesloten apparatuur, ventilatie explosieve vrije elektrische

apparatuur.

s53
- ventilatie, plaatsel ijke afzuiging.
- handschoenen, beschermende kleding.
- veiligheidsbril.

Eerste hulp maatregelen daarom:

s44
- arts raadplegen bij onwel worden (indien mogelijk etiket tonen).

S-zin nodig door symbool 'vergiftig'.
s27
- Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. S-zin nodig door

symbool 'vergiftig'.

N.B.: Hier moet een keuze gemaalct worden uit de S-zinnen.
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1.4 Etiketteren van preparaten

Alle gevaren voor de gezondheid die het gebruik van een stof met

zich mee kunnen brengen, moeten worden beoordeeld.

De gevaarlijke effecten voor de gezondheid worden als volgt inge-

deeld:

1. acute lethale effecten
2. ónherstelbare niet - lethale effecten na een blootstelling
3. ernstige effecten na herhaalde of langdurige blootstelling

4. corrosieve effecten
5. irriterende effecten
6. overgevoeligheidsreacties

7. kankerverwekkende effecten

8. mutagene effecten
9. teratogene effecten.

De beoordeling van deze effe*ten geschiedt op basis van concentra-

tiegrenzen in samenhang met de indeling van de stof. Hieruit volgt
het symbool en de R-zinnen van de gevaren voor het preparaat. Er

zal rekening moeten worden gehouden dat symbolen voorrang
hebben.

1. Acute lethale effecten

Indeling v/d
stof

Indeling v/h preparaat

T+ T Xn

T+
R26,R27,R28

Conc ) 7% l%lconc
<7%

0,1% <
corcll%

T
R23,R24,R25

conc ) 25% 3%1conc
< 25%

Xn
R20,R21,R22

conc ) 25

%
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2. Onherstelbare niet - niet lethale effecten na één bloot-
stelling

De R-zinnen R20 tlm 28 moeten tevens worden vermeldt

om de wijze van toediening/blootstelling aan te geven.

Ernstige effecten na herhaalde of langdurige blootstel-
ting

De R-zinnen R20 tlm28 moeten tevens worden vermeldt
om de wijze van toediening/blootstelling aan te geven.

3.

Indeling v/d
stof

Indeling v/h preparaat

T+ T Xn

T*
R39

Conc ) l0%
R39.

l%1conc
< l0% R.39-

0,1% <
concll%
R40.

T
R39

conc ) l0%
R39'

l%1conc
< 10% R40.

Xn
R40

conc ) l0%
R40.

Indeling v/d stof

Indeling v/h preparaat

T Xn

T, R48 Conc ) l0%
R48.

L% < conc ( 10

% R48'

Xn R48 conc >
R48.

t0%
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4 en 5 Corrosieve en irriterende effecten

6. Overgevoeligheidsreacties

Indeling
v/d stof

Indeling v/h preparaat

C
R35

C
R34

xi
R41

xi
R36,-
37,38

C, R48 conc >
t0% R35

5%<
conc <
t0% R34

t%<
conc <
5% R36-
t38

C, R34 conc )
r0% R34

5%<
conc 10

7o R36

xi, R41 conc)
L0% R4l

5Vo 1
conc <
t0% R36

xi,R36,37
,38

conc à
20% R36,
37,38

Indeling v/d stof

Indeling v/h preparaat

Xn, R42 xi, R43

Xn, R42 Conc ) t%
F!42

xi, R43 conc ) l% R43

Xn R42, 43 conc ) l%
R42,43
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7. Kankerverwekkende/mutogene/teratogene effecten

Indeling van het preparaat en standaardzinter
aanduiding van het EevaaÍ

Zuivere stof

minstens

vergiftig

minstens

schadelijk

R45 of R49 voor carcinogenen
van categorie I en2

vergiftig

>0,1 %

R45 of R49

R40 voor carcinogenen van
categorie 3

schadelijk

>l%

R40

R46 voor mutagenen van
categorie I

vergiftig

>o,l%

R47

R46 voor mutagenen van
categorie 2

schadelijk

>o,l%

R46

R40 voor mutagenen van
categorie 3

schadelijk

>lVo

R40

R47 voor teratogenen van
categorie I

vergiftig

>0,5%

R47

R47 voor teratogenen van
categor\e 2

schadelijk

5 %

R47

R40 voor teratogenen

schadelijk

>l%

R40
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1.5 Voorbeeld etikettering preparaat

Componenten:
1. Inveral spirits 80 - 95 Vo

Vlampuus: 40 "C (ontvlambaar)

ontvlambaar R-zin: 10

2. N,N disalicyliderie- 1,2 propaue < 5%

Tox. gegeven: orl-rav LD* : 4560 mg/kg.
Op grond hiervan geen indeling.

3. 2,4 dimethyl 6 tert bytyl phenol < 5%

Toxicologisch: zwr vergiftig (I*), corrosief (c)

skn-rbt: < ll mglkg, R-zinnen: 23124125 < 200 mg/kg.
T* als 100 % stof maar hier I
% 1 conc 5 % dus symbool T

Ontvlambaar

<5% 2,4 dimethyl 6 tert butyp-
henol

<5% 1,4 dial§lamin anthraqui-

Vergiftig I nones

R23124125 - Vergiftig bij inademing aanÍa- | LEVERANCIER
king met de houd en opnÍrme

door de mond. I Naam, Adres, Postcode en tele-

R36/37l38 - Irriterend voor de ogen de adem- | foonnummer.
halingswegen en de huid.

R40 - Onherstelbare effecten zijn niet
uitgesloten.

R43 - Kan overgevoeligheid veroorza-
ken bij contact met de huid.

S45 - Ingeval van ongeval of indien
men zich onwel voelt, onmidde-
ldk een arts raadplegen (indien
mogelijk hem dit etiket tonen.

524125 - Aanraking met ogen en huid
vermijden.

vergiftig
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Toxicologisch: De stof is exfteem corrosief voor ogen, huid, lucht-
wegen maar; de stof is irriterend op basis I % <
conc15%

dus: R-zinnen: 36137 138.

4. 1,4 dial§lanimo anthraquinones ( 5 %

Toxicologisch: - indicaties dat aminio en nitrogroepen op anthra-
quisonering carcinogeen zijn.

- indicaties dat anhraquinones allergische contact
dermatitis veroorzaakt.

R-zinnen: R40 en R43.
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Bijlage B- Etl S-Zlttll,lEltl

De Wet van 5 december 1985, houdende regelen ter bescherming van

mens en milieu tegen gevaailijke stoffen en preparaten (de Wet milieu-
gevaailijke stoffen) kent een aantal uitvoeringsbesluiten. tn de Ministeriële
regeling, gebaseerd op het Besluit verpakking sa a"nduiding milieuge-

vaarlijke stoffen, worden nadere regels gegeven.

De regeling kent een aantal bijlagen. Hiervan noemen we: bijlage I,
Symbolen; bijlage [I, Bijzondere gevaren 1p-zinnen); bijlage Itr, Veilig-
heidsaanbevelingen (S-zinnen) en bij lage IV, Tabel milieugevaarlijke
stoffen, inclusief Toelichting notaverwijzing. De laatste wijzigingen, zoals

vermeld in de Staatscourant van 14 augustus 1989, Àit op de chemiekaart

verwerkt.

Op de gebruiksetiketten van de stof moeten in de Tabel aangegeven

symbolen en R- en S-zinnen zijn aangebracht.

Op de chemiekaart zijn de voorgeschreven symbolea sn zinneq (met

zi nsnummer) aangegeven in de rubriek' ETIKETTERING/NFPA' .

Op de etiketten znlf moet de volledige tekst van de voorgeschreven R- en

S-zinnes zijn aangebracht in de taal van het (EG-)land waar het produkt op

de markt wordt gebracht.

Hieronder zijn de Nededandse teksten van de R- en S-zinnen vermeld.

Voor nadere details nj ver,Neznt naar de regeling Nadere regels verpak-

king en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en de bijlagen.

ln het Chemiekaartenboek is de aangegeven etikettering gebaseerd op

bovengenoemde Ministeriële regeling. Dit betreft een limitatieve lijst van

stoffen waÍtrvoor de wijze van etikettering verbindend is voorgeschreven.

Op drukhouders is deze vermelding niet verplicht. Andere stoffen zullen

op basis van hun gevaarseigenschappen overeenkomstig door de producent

of leverancier moeten geetiketteerd. Daarbij kunnen toevoegingen bepalend

zijn voor dewiiz.e van vermelding.

BUZONDERE GEVAREN (R-ZINNET9

R I [n droge toestand ontplofbaar
R 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

R 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

R 4 Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen

R 5 Ontploffingsgevaar door verwarming

R 6 Ontplofbaar met en zonder lucht
R 7 Kan brand veroorzaken
R 8 Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen

R 9 Ontploffrngsgevaat bij menging met brandbare stoffen
R lO Ontvlambaar
R ll Lichtontvlambaar
R 12 Ze*r licht ontvlambaar
R 13 Zeet licht ontvlambaar vloeibaar gas

R 14 Reageert heftig met water
R 15 Vormt licht ontvlambaar gas in contact met water

R 16 Ontploffingsgevaar bij menging met oxyderende stoffen

R 17 Spontaan ontvlambaar in lucht
R l8 Kao blj gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp/luchtmengsel vormen

R 19 Kan ontplofbare peroxide voflnen
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R 20 Schadelijk bij inademing
R 21 Schadelijk bij aanraking met de huid
R22 Schadelijk bij opname door de mond

R 23 Vergiftig bij inademing
R 24 Vergiftig bij aanraking met de huid
R 25 Vergiftig bij opname door de mond

R 26 Zeer vergif\ig bij inademing
R 27 Zeer vergiftig bij aanraking met de huid

R 28 Zeer vergiftig bij opname door de mond

R 29 Vormt vergiftig gas in contact met water

R 30 Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden

R 31 Vormt vergiftige gassen in contact met zuren

R 32 Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren

R 33 Gevaar voor cumulatieve effecten

R 34 Veroorzaakt brandwonden

R 35 Veroorzaakt ernstige brandwonden
R 36 Irriterend voor de ogen

R 37 lrriterend voor de ademhalingswegen

R 38 lrriterend voor de huid
R 39 Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten

R 40 Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten

R 41 Gevaar voor ernstig oogletsel

R 42 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing

R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

R 44 OntploffingsgevaaÍ bij verwarming in afgesloten toestand

R 45 Kan kanker veroorzaken

R 46 Kan erfelijke genetische schade veroorzaken

R 47 Kan geboorteafuijkingen veroorzaken

R 48 Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling

R 49 Kan kanker veroorzaken bij inademing

R 50 Zeer veryiftis voor in het water levende organismen

R 5l Vergiftig voor in het water levende organismen

R 52 Schadelijk voor in het water levende organismen

R 53 Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

R 54 Vergiftig voor planten

R 55 Vergiftig voor dieren

R 56 Vergiftig voor bodemorganismeu

R 57 Vergiftig voor bijen
R 58 Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

R 59 Gevaarlijk voor de ozonlaag

(GECOMBINEERDE R.ZINNETI)

R l4l15 Reageert heftig met water en vormt .laarbij licht ontvlambaar gas

R 15/29 Vormt vergiftig en licht ontvlambaar gas in contact met water

R 20/21 Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid
R 20122 Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond

R 20/21122 Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid

R 23/24 Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid
R 23125 Vergiftig bij inademing en brj oPname door de mond

R 23/24/25 Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid

R 26/27 Zeer vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid

R 27 /28 Z*r veryiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond

R 26/28 Z*r vergiftig bij inademing en opname door de mond

R 2612'7 /28 Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond, aanraking met de huid

R 36/3'7 Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen
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R 37138

R 36/38
R 36/37 /38
R39123
R 39/24
R.39/25
R.39123/24

R39123125

R39/24/25

R 39/23/24125

R 39/26
R 39127

R 39/28
F.39126127

F.39/26128

R 39/27 /28

R 39126127 /28

R 40/20
R q/21
R §122
R 40/20121

R 40/20122

R 40121/22

R Nl20/21/22

R 42143

R 48/20

R 48/21

R 48120/21

R 48t20122

R 48/2U22

R 48120/2U22

R 48123

R 48124

R 48125

R 48/23/24

Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid
Irriterend voor de ogen en de huid
Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid

Vergiftig: gevÍBr voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid

Vergiftig: gevaaÍ voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de

huid
Vergiftig: gevÍrar voor emstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en oPname

door de mond
Vergiftig: gevÍutr voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname

door de mond
Vergiftig: geyaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid

en opname door de mond

Zeer vergiftig: gevÍulr voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing

Zeer vergifti1t geyaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid

Ze.er vergif\ig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond

Zeer vergiftig: gevÍutr voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met

de huid
Zeer vergiftig: gevaar voor emstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door

de mond
Ze,er vergifti1i gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid eu

opname door de mond
Zeer vergiftig: gevaff voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de

huid en opname door de mond

Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten

Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten

Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten

Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet

uitgesloten
ScÀadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet

uitgesloten
ScÀadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten

niet uitgesloten
Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstel-

bare effecten niet uitgesloten
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij

inademing
Schadelijk: gevaaÍ voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij

aanraking met de huid
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij

inademing en aanraking met de huid
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij

inademing en opname door de mond

Schadelijk: gevaaÍ voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij

aanraking met de huid en opname door de mond

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij

inademing, aanraking met de huid en opname door de mond

Vergiftig: geyaaÍ voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij

inademing
Vergiftig: gevaar voor emstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij

aanraking met de huid
Vergiftig: gevaaÍ voor emstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij

opnÍrme door de mond

Vergiftig: gevaaÍ voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij

inademing en aanraking met de huid
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R 48123125 Vergiftig: geyaar voor emstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij

inademing en opname door de mond

R 48124/25 Vergiftig: gevaaÍ voor emstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij

aanraking met de huid en opname door de mond
R 48123124/25 Vergiftig: gevail voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij

inademing, aanraking met de huid en oPname door de mond

VEILIGIIEIDSAANBEVELINGEN (S.ZINNEN)

S I Achter slot bewaren

S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren

S 3 Op een koele plaats bewaren

S 4 Verwijderd van woonruimten opbergen

S 5 Onder ... houden (geschikte vloeistofopgegeven door fabrikant)

S 6 Onder ... houden (inert gas door fabrikant op te geven)

S 7 In goed gesloten verpakking bewaren

S 8 Verpakking droog houden

S 9 Op een goed geventileerde plaats bewaren

S 12 De verpakking niet hermetisch sluiten
S 13 Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder

S 14 Verwijderd houden van ... (il te vullen door de fabrikant)

S 15 Verwijderd houden van warmte
S 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen -niet roken-
S 17 Verwijderd houden van brandbare stoffen
S 18 Verpakking voorzichtig behandelen en openen

S 20 Niet eten of drinken tijdens gebruik
S 2l Niet roken tijdens gebruik
S 22 Stof niet inademen
S 23 Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen

S 24 Aanraking met de huid vermijden
S 25 Aanraking met de ogen vermijden
S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig

medisch advies inwinnen
S 27 Verontreinigde kleding onmiddellïk uittrekken
S 28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel ... (aan te geven door de fabrikant)

S 29 Afval niet in de gootsteen weryen
S 30 Nooit water op dezn stof gieten

S 33 Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit
S 34 Schok en wrijving vermijden
S 35 Deze stof en de verpakking op veilige wijze afuoeren

S 36 Draag geschikte beschermende kleding
S 37 Draag geschikte handschoenen
S 38 Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsbeschuttingsmiddel dragen

S 39 Een beschermingsmiddel voor de ogen./voor het gezicht dragen

S 40 Voor de reiniging van de vloer en alle voonrerpen verontreinigd met dit materiaal ...
gebruiken (aan te geven door de fabrikant)

S 41 [n geval van brand enlof explosie inademen van rook vermijden

S 42 Tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikt ademhalirogstoestel dragen

S 43 In geval van brand ... gebruiken (blusmiddelen aan te duiden door de fabrikant; indien

water het risico vergroot toevoegen: nNooit water gebruiken")

S 44 Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)

S 45 In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen

(indien mogelijk hem dit etiket tonen)

S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

S 47 Bewaren bij een temperatuur beneden ... graden C (aan te geven door de fabrikant)

S 48 Inhoud vochtig houden met ... (middel aan te geven door fabrikant)

@ NIA, Amsterdam

OpU2l8.car/13 okt. 1993

pagina l8



S 49 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren

S 50 Niet vermengen met ... (aan te geven door de fabrikant)

S 51 Uitsluiten op goed geventileerde plaatsen gebruiken

S 52 Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimten

S 53 Blootstelling vermijden - voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen

S 54 Vraag de toestemming van milieubeschermingsinstanties alvorens af te voeren naar

rioolwaterzuiveringsinstallaties
S 55 Met de best beschikbare technieken behandelen alvorens in riool of het aquatisch milieu te

lozen

S 56 Niet in het riool of milieu loznt, naar een erkend afoalinzamelpunt brengen

S 57 Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen

S 53 Als gevaarlijk afval afooeren

S 59 Raadpleeg de fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning /rc*ycling
S 60 Deze stof enlof verpakking als gevaadijk afual afvoeren

(GECOMBINBERDE S.ZINNEN)

S ll2 Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren

S 3/9 Op een koele en goed geventileerde plaats bewaren

S 317 lg Gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren

S 7lg Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren

S 7/8 Drooghouden en in een goed gesloten verpakking bewaren

S 2\l2l Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik

S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden

S 36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding

S 36139 Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen./voor het

geÀcht
S 3:7/39 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/ voor het gezicht

S 36137/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en e€n beschermingsmiddel voor de

ogen/voor het gezicht

S 3/14 Bewaren op een koele plaats verwijderd van ... (stoffen, waarmee contact vermeden dient

te worden, aan te geven door de fabrikant)

S 3lg/14 Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van ... (stoffen, waarmep

contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant)

S 3/g/4g Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren oP een koele goed geventileerde

Plaats
S 3/g/14149 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele goed geventileerde

plaats verwijderd van ... (stoffen, waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geveD

door de fabrikant)
S 47 l4g Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden ...

graden C (aan te geven door de fabrikant)
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t. Het verhrandingsproces

De meest voorkomende branden ontstaan doordat een brandbaar

materiaal met zuurstof uit de lucht reageert. In het geval van brand

komt er bij deze reactie zoveel warmte vrij dat de reactie zict:zelf

kan onderhouden, zolang er voldoende brandbare stofen zuurstof

aanwezig zijn. Bovendien zijn bij een brand rook en vuur waar te

nemen : dit zijn de gloeiende re§p. afgekoelde verbrandings- en

ontledingsprodukten die bij de reactie vrijkomen. Brand is dus te

beschouwen als een chemische reactie waarbij brnadbare stof met

zuurstof onder vuurverschijnselen reageert :

BRANDBARE STOF + ZITLIRSTOF : > VERBRAI\DINGS-
PRODUKTEN + 1VARMTE + VI.IURVERSCHIJI§SELEN

De zuurstof in deze reactie hoeft niet altijd uit de lucht afkomstig te

zijn, maar kan ook door een chemische stof worden gelevetd. Zo'n
chemische stof heet een oxidator.

Behalve brandbare stof en zuurstof is er nog minimaal één factor

noodzakelijk voor het ont§taan van brand : de ontstekingsenergie

om de brand op gang te helpen. Deze energie kan geleverd worden

door allerlei ontstekingbronnen, maar in sommige gevallen ook

door de omgevingstemperatuur.

0ntstekingsbronnen
Vlammen: open vuur, waakvlam, (weggooien) brandende peuk etc.

Vonken die overslaan bij/in elektrische apparatuur bij in- of uitscha-

kelen of bij kortsluiting.
Mechanische vonken (stoten of wrijven van metaal op metaal).

Vonken t.g.v. statische oplading Ov. bij het overschenken van

brandbare vloeistoffen).
Hete oppervlakken: verwarmingsbuizen, stoomleidingen, heetge-

lopen lagers, overbelaste elektriciteisleiding, verwarmingstoestel-
len.
Broei, oude poetslappen met olie doordrenkt.

Het idee van de drie noodzakelijke factoren voor het onstaan van

brand wordt weergegeven in de branddriehoek :

DE BRANDDRIEIIOEK
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Gelukkig ontstaat niet overal wau deze drie fakoren aanwezig zijn
spontaan brand. Hiervoor is het namelijk ook nog nodig dat brand-
bare stof en zuurstof in de juiste verhoudingen met elkaar gemengd

zijn.

Tenslotte zijn er nog stoffen die het optreden van de brandreactie
kunnen versnellen of vergemakkelijken. Deze stoffen noemen we
katalysatoren (bijvoorbeeld : aluminium- of ijzerzouten). In aanwe-
zigheid van katalysatoren kan brand optreden onder omstandigheden
waaronder we dat normaal gesproken nog niet zouden verwachten.

Brandpreventie en brandbestrijding richt zich altijd op het beinvloe-
den van &n of meer van de factoren : brandbare stoffen, zuurstof,
de mengverhouding van deze twee, ontstekingsbronnen en katalysa-
toren.
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2. Explosies

Onder een explosie verstaan we het in zer korte tijd vrijkomen van

een grote hoeveelheid energie die zich als een drukgolf door lucht,

water of vaste stof verplaatst. Deze drukgolf kunnen we waarnemen

als de knal van de explosie, maar hij kan ook vernielingen veroor-

zaken.

Er bestaan twee hoofdgroepen van explosies :

a) natuurkundige explosies : een vat onder hoge druk barst; de

inhoud treedt naar buiten, maar verandert niet van chemische

samenstelling.
b) chemische explosies : snel verlopende reacties van stoffen die

zich in de juiste mengverhouding bevinden.

De meeste chemische reacties beginnen ergens in het mengsel en

breiden zich daarvandaan uit door het mengsel. Als het uitbreiden

van de reactie veroorzaakt wordt door warmte-overdracht, zoals bij
een explosieve verbranding, spreken we van deflagratie.

Een andere mogelijkheid is dat de reactie zich uitbreid door de

drukgolf; we spreken dan van detonatie. De voortplantingssnelheid
van een detonatie is vele malen hoger dan van een deflagratie.
Stoffen die aanleiding kunnen geven tot een detonatie noemen we

explosieven. Op de verpakking van deze stoffen dient het onder-

staande waarschuwingsetiket te ziin bevestigd :

(zeer) licht ontvlambaar

Verreweg de meeste explosies die bij het omgaan met brandbare

stoffen kunnen optreden, zijn deflagraties. Hierbij kunnen in princi-
pe alle brandbare gassen, vloeistofen of vaste stoffen betrokken
zijn. Bij stoffen die geetiketteerd zijn met het etiket '(zeer) lichtont-
vlambare stof is het risico van een deflagratie het meest reëel:
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ontplofbaar

In de verdere bespreking van explosies zullen we ons beperken tot
deflagraties. Een deflagratie is eigenlijk niets anders dan een chemi-
sche brandrectie die zich afspleelt in een brandbare stof/ lucht
mengsel. Ook voor deflagraties geldt dus de branddriehoek en moet
de mengverhouding tussen brandbare stof en zuurstof aan bepaalde
voorwaarden voldoen voordat een explosie kan optreden.

Een aparte groep deflagraties vormen de stofexplosies. Het bijzon-
dere hieraan is dat de brandbare stofbestaat uit fijn verdeelde vaste
stof. De deeltjesgroootte en de vochtigheid van de deeltjes is sterk
bepalend voor het explosierisico.

Een aantal natuurkundige eigenschappen van chemische stoffen
bepalen de mogelijkheid van het optreden van brand of explosie. In
de volgende puagraaf zullen we de belangrijkste eigenschappen
bespreken.
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3. Begrippen en definities

i.t Explosiegrenzen

In het bovenstaande kwam al naar voren dat brand of explosie
alleen kan optreden als brandbare stof en zuurstof zich in de juiste
mengverhouding bevinden. Bekijken we bij wijze van voorbeeld een

benzinemotor, dan is het bekend dat wanneer de verbrandingskamer
te weinig benzine bevat geen verbranding optreedt : het benzi-
ne/lucht mengsel is te 'arm'. Andersom is ook bekend dat wanneer
we te veel benzine toevoeren de motor ook niet aanslaat : het
benzine/lucht mengsel is te 'rijk' en de motor is 'verzopen'. Kenne-
lijk is er een ondergrens en een bovengrens aan de concentratie
brandbare stof die aanleiding kan geven tot brand of explosie. De
ondergrens noemen we de Onderste Explosie Grens (OEG) en de
bovengrens Bovenste Explosie Grens (BEG).Het gebied tussen de

explosiegrenzen heet het Explosie gebied.

De veel gebruikte engelse benamingen voor de explosiegrenzen zijn
: Lower Explosion Limit (LEL) en Upper Explosion Limit (UEL).
LEL en UEL worden opgegeven in Volume procenten Nol %).

Onder de Onderste Explosie Grens bevat de lucht te weinig brand-
bare stof, damp of gas. Dit is een situatie die we in een omge-ving
waar we geen brand of explosie wensen, nastreven. Veiligheids-
halve moet de concentratie brandbaÍe stof in een industriële omge-
ving meestal onder l0 % van de OEG blijven.

Boven de Bovenste Explosie Grens bevat de lucht te weinig zuur-
stof. Het is duidelijk dat dit in het algemeen geen veilige situatie is.
Immers, door het bijmengen met schone lucht kan snel een situatie
tussen de explosiegrenzen ontstaan.

Explosiegrenzen worden altijd opgegeven bij kamertemperatuur en
bij 20,9 % zuurstof in de lucht. Het is duidelijk dat als bijvoorbeeld
het zuurstofrercentage in de lucht stlgt door een lekke zuurstofci-
linder de OEG lager komt te liggen en de BEG hoger.
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Onderste expl.gr.
L.E.L.

Bovenste expl.gr.
U.E.L.

ín % gas of damp

Zwavelkoolstof
(diethyl)ether
Zwavelwaterstof
Azijzuuranhydrine
Tolueen
Methanol
Aceton
Benzine
Butaan
Propaan
Methaan
Aardgas
Waterstof
Acetyleen

0,9
1,7
4,3
2,0
r,2
5,5
2,5
l,l
1,5
2,1
5,0
6,5
4,0
1,0

60,0
36,0
45,6
10,2
7,0
M,0
15,0
7,5
8,5
9,5
15,0
15,0
75,0
82,0

Tabel 1: voorbeelden van explosiegrenzen

3.2 lllanpunt

Defintie : Het vlampunt is de laagste temperatuur waarbij een

vloeistof voldoende damp afgeeft om vlak boven de vloeistof een

brandgevaarlijk mengsel met lucht te kunnen geven.

Aftrankelijk van de temperatuur geven vloeistoffen meer of minder
damp af. Bij het vlampunt (en bij 20,9 % zuurstof in de lucht) geeft

een vloeistof precies zoveol damp af dat vlak erboven de Onderste
Explosie Grens overschreden wordt en het damp/lucht mengsel met
een vonk of een lucifer tot ontsteking kan worden gebracht. Het
vlampunt is dus een temperatuur en wordt opgegeven in graden

Celcius ('C).

T abel 2: enkele vlampunten

Indeling van brandgevaarlijke vloeistoffen is meestal op het vlam-
punt gebaseerd. De etikettering van brandgevaarlijke vloeistoffen
voor pbru!§doeleinden geschiedt volgens de Wet Milieugevaarlij-
ke Stoffen bijvoorbeeld :

Diethylether
Benzine
Methylethylketon ( :MEK)
Tolueen
Methanol
Ethanol
Xyleen

- 20"c
- 2O"C tot * 30"C
- 1"C

60c
11'C
12"c
30'c
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zeer licht ontvlambare stof:

zeer licht onWlambaar

licht ontvlambare stof:

licht ontvlambaer

ontvlambare stof:

OnMambaar

Vlampunt kleiner dan 0'C
en koolcpunt kleiner dan 35'C

Vlampunt kleiner dan 21 'C
(en kookpunt hoger dan 35 "C

Vlampunt tussen 21 en 55'C

Ook de indeling van brandgevaadijke vloeistoffen en gassen in
opslag volgens de Hinderwet @er 14-1993 Wet Milieubeheer) is
grotendeels op vlampunten gebaseerd :

K0 Brandbare gassen en brandbare vloeistoffen met een kookpunt
lager dan 37,8"C (ook brandbare, tot vloeistofverdichte gassen
zoals butaan en propaan)

Kl Vloeistoffen met een vlampunt lager dan 21'C
K2 Vloeistoffen met een vlampunt tussen 21 en 55'C
K3 Vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 55'C

Het zal duidelijk zijn dat voor stoffen met e,en vlampunt lager dan
zl"C al bij kamertemperatuur het gevaar bestaat van de vorming
van een explosief da:np/lucht mengsel.
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3.3 Zelfo ntb ra n d i n g stenp erata a r

Definitie : De zelfontbrandingstemperatuur is de laagste tempe-
ratuur waarbij, onder bepaalde omstandigheden, een stof of een
mengsel van stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig) zal ontbranden
en zal blijven branden zonder aanwezigheid van een vonk of vlam.

De zelfontbrandingstemperatuur wordt uitgedrukt in oC.

Tabel 3 : enkele zelfontbrandingstemperaturen

Zwavelkoolstof I 102"C

@iethyl)ether | 170"C
Zwavelwaterstof I 270"C
Wasbenzine I 280"C
Azijnzuurhydrine | 330'C
Smeerolie I 370'C
Motorbenzine I 450'C
Methanol I 455'C
Propaan I 470"L
Tolueen I 535'C
Waterstof I 560'C
Methaan I 531"C

Een explosief mengsel hoeft niet persé met behulp van een vonk of
open vtrur aangestoken te worden. Boven de zelfontbrandingstempe-
ratuur gaat de reactie ook 'vanzelf . Een hete stoomleiding (ca.

190"C) kan een mengsel van lucht en zwavelkoolstof of ether doen
ontsteken.

Het brandgevaar van een vloeistof wordt niet alleen bepaald door
het vlampunt, maar ook door de zelfontbrandingstemperatuur. De
zelfontbrandingstemperatuur van smeerolie is lager dan die van
benzine. In een Eara1e kan smeerolie door bijvoorbeeld een hete
uitlaat eerder tot ontbranding komen dan benzine (een licht ont-
vlambare vloeistof).
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4. ZuarstoÍpercentage en verstikkings-
gevaar

Bij brand spelen nog twee verschijnselen een rol die voor de ge-

zondheid van de mensen die bij de brand betrokken zijn een ernsti-
ge bedreiging kunnen vormen : de zuurstof in een ruimte kan door
een brand zover worden opgebruikt, dat de ademhaling van de

mensen in die ruimte in gevaar komt; bovendien ontstaan door een

brand allerlei verbrandings- en ontledingsprodukten die vaak ge-

zondheidsschadelijk zrjn. Op dit laatste risico gaan we in de volgen-
de paragraaf in.

Normale lucht bevat 20,9 Vol Vo zutJrstof . Wanneer btj een brand

onvoldoende aanvoer van schone lucht bestaat, kan het zuurstof-
percentage dalen tot ongeveer 10 Vol % . Bii lagere zuurstofoer-
centages is er onvoldoende zuurstof om de brand in stand te hou-
den. De verbranding in ons eigen lichaam echter komt al bij veel

hogere zuurstofconcentraties in de problemen. Onderstaande tabel

laat zien welke gezonöeidseffekten blootstelling aan te lage zuur-
stofconcentraties kan hebben.

Tabel 4: zuurstofoercentages en gezondheidsrisico

Meer dan 20,9% Vergemakkel ij kt verbranding

20,9% Normale concentratie

Minder dan20% Maatregelen treffen

t2 - t4% o.a. Coördinatie slecht

t0 - t2% Onvoldoende voor brand o.a. Duizeligheid

8-t0% Bewusteloosheid 8 min: fataal

4% Coma in 40 sec.

0% In 10 sec. dood

Ook door andere oorzaken dan brand kan de zuurstofoercentage
dalen in ruimten waar de lucht niet gemakkelijk ververst kan
worden. In besloten ruimten kan door het roesten van de wanden,
door bacteriële reacties of door lekkage of gebruik van op zich
onschadelijke gassen als stikstof of helium het zuurstofoercentage
zelfs onder de 10 Vol % komen. De Arbeidsinspectie stelt dat men
voordat een besloten ruimte betreden wordt, door middel van
metingen vast moet stellen dat het zuurstofuercentage niet lager is

dan20Yol %.

Andersom kunnen bijvoorbeeld door lekkage van een zuurstofcilin-
der ook situaties voorkomen met een verhoogd zuurstofuercentage.
Dit soort situaties hebben niet direct een schadelijk effect op de
gezondheid, maar vergroten wel de kans op brand of explosie.
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5. Ve rb ra n di n gsp rod u kte n

Wanneer stoffen in brand raken, ontstaan er verbandingsprodukten
en ontledingsprodukten. Ontledingsprodukten zijn produkten die
door verhitting ontstaan zonder dat daar noodzakelijk zuurstof
bdkomt. Deze stoffen kunnen onder andere schadelijk zijn bij
inademing. De verbranding kan volledig of onvolledigziin.Indien
de verbranding onvolledig is, zijn de produkten die vrijkomen
doorgaans meer schadelijk dan bij volledige verbranding. Als
voorbeeld de verbranding van methaan. Bij volledige verbranding
komt uitsluitend water en kooldioxide vrij. Bij onvolledige verbran-
ding (gele i.p.v. blauwe vlam) komt ook koolmonoxide vrij. Dit is
een giftig gas, dat de rode bloedlichaampjes blokkeert. Vroeger
sprak men van kolendamp vergiftiging, wat in feite een koolmo-
noxide-vergiftiging is.

Verbranding

volledig overmaat zuurstof hoge temperatuur

onvolledig ondermaat zuurstof te lage temperatuur

Koolwaterstoffen (aardgas, propaan, hexaan, e.d.) zijn vrijwel de

enige categorie stoffen die bij verbranding "schoon" kunnen op-
branden. Andere produkten bevatten ook andere elementen, zoals
zwavel, stikstof, e.d. welke hoe dan ook voor schadelijke ver-
brandingsprodukten zoÍ gen.

Het is moeilijk aan te geven welke produkten er allemaal bij onvol-
ledige verbranding kunnen ontstaan. Indien koolwaterstoffen onvol-
ledig verbranden ontstaat niet alleen koolmonoxide, doch kunnen

aldehydes, ketonen, aromaten en ook roet ontstaan. Vaak in kleine
hoeveelheden, doch gegeven hun schadelijkheid toch nog aaruien-
hjk.
Met andere elementen dan C(koolstof) en H(waterstof), kan het nog
ingewikkelder worden.

Hierna behandelen we enkele gangbare ontledings- en verbran-
dingsprodukten van bepaalde stoffen.

PVC of polyvinylchloride; toepassing: bouwmateriaal, harde plas-

tics, beschermende kleding.
Bij verbanding kunnen stoffen ontstaan zoals, zoutzuurgas en
koolmonoxide. Bij ontleding zal ook benzeen en veel roet ontstaan.

Tri of trichloorethyleen: toepassing: oplosmiddel, chemisch reini-
gen, ontvettingsbaden.
Tri is "niet brandbaar", maar heeft wel een zelfontbrandingstem-
peratuur (410'C). De ontledingsprodukten zijn zoutzuur en fosgeen.
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PU of polyurethaan; toepassing: schuimplastic (vulmiddel), bescher-

mende kleding, schoenzolen.
Bij verbranding kunnen stikstofoxides, doch ook blauwzuurgas

ontstaan. Ook hier is roefforming een belangrijke schadelijke
factor.

In het Chemiekaartenboek wordt voor een groot aantal stoffen
vermeld welke verbrandings- en ontledingsprodukten kunnen ont-

staan.

Enkele MAC-waarden (per 1-10-90) (zie voor uitleg het hoofdstuk
gezondheidsrisico's)

stof

kooldioxide
koolmonoxide
zoutzuur
ammoniak
stikstofoxide
blauwzuur
zwaveldioxide
fosgeen

MAC @pm)

5.000
25

5C
25
5
10 C,H
2
0,1
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6. Typen brand en hrandhlusniddelen

Hoe sneller we bij het ontstaan van brand kunnen ingrijpen, des te

minder schade zal er veroorzaal<t worden. Daarbij denken we niet

alleen aan brand- en blusschade, doch ook aan gezondheidsschade

door verbrandingsprodukten.
We moeten dan wel weten hoe met (kleine) blusmiddelen om te
gaan en welk blusmiddel we moeten kiezen.

De keuze van het blusmiddel wordt bepaald door het soort brand.

Teneinde de keuze van blusmiddelen te vergemakkelelijken heeft

men z.g. brandklassen ingesteld.

Klasse A:

Klasse B:

Klasse C:
Klasse D:

Branden van vaste stoffen van hoofdzakelijk
organische oorsprong, die in het algemeen onder
gloedvorming verbranden.
Branden van vloeibare of vloeibaar wordende
stoffen.
Branden van gassen.

Branden van metalen.

Elektriciteitsbranden vorÍnen een categorie die niet in deze klasse-

aanduiding is ondergebracht. Dit zijn in feite klasse A-branden
waarvan de blussing extra gecompliceerd wordt door de aanwezig-

heid van een elekÍrische spanning . Deze E-branden zijn hier, waar
nodig, apart behandeld.

De blusmiddelen die ons ter beschikking staan zijn:
water, light water of AFFF, schuim, kooldioxide, poeder en halon

De bluswerking bestaat uit één of meer van de volgende factoren:
- arurstofuerdrijvend
- zuurstofafsluitend
- koelend
- anti-katalytisch

Water: Uit de slang of uit een draagbaar blustoestel.

AFFF of "Light Water': Light water is een merknaam voor een

aantal stoffen die in het bijzonder effectief zijn bij de bestrijding
van koolwaterstofbranden (benzine, kerosine etc.), doordatzij op

het oppervlak van de brandende vloeistof een water- en koolwater-
stof afstotende laag vorÍnen, die bovendien bestand is tegen hoge

temperaturen. De brand dooft doordat de verdere verdamping van

de vloeistof wordt voorkomen.

S chuim: Mechanisch schuim (schuimstraalpijp of schuimkanon)
bestaat uit water met bepaalde oppervlakte-actieve stoffen. Het
schuim bevat lucht. Chemisch verkregen schuim is koolzuurhou-
dend.

Koolzuur; Kooldioxyde in blushouder.
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Poeders: De bluspoeders worden ingedeeld naar de brandklassen
waarvoor ze bestemd zijn. Voor eenvoudige gas- en vloeistofbran-
den gebruikt men A- of B-bluspoeders. Deze hebben als basis

natriumb icarbonaat, kal iumbicarbonaat of kal iumsulfaat.
- Voor de meer energetische branden gebruikt men speciale,

hoogwaardige ureum- of ammoniumcarbonaat-bluspoeders.
- Voor klasse A-branden komen de mono-ammoniumfosfaat

c.q. -sulfaat-bluspoeders in aanmerking.
- Een speciale groep vormen de klasse D-bluspoeders voor

metaalbranden.

Halonen: H ieronder verstaat men gehalogeneerde koolwaterstoffen,
onder druk tot vloeistof verdicht. De bekendste zijn:

BCF fialon 1211), broomchloordifluormethaan. Vooral in gebruik

bij draagbare blustoestellen.
Halon 1211 kan in bijzondere gevallen leiden tot gevaar voor de

gezondheid, en wel door de schadelijke ontledingsprodukÍen die
ontstaan als het Halon l2ll in aanraking komt met vuur of met
gloeiende oppervlakken.
Vooral de concentratie van de ontledingsprodukten en de tijd dat
iemand in de betrokken ruimte verblijft zijn in dit geval bepalend
voor de mate van gevaar. Om dit gevÍrar te voorkomen heeft
Arbeidsinspectie in Publikatieblad P-165 een aantal aanwijzingen
gegeven die betrekking hebben op:
- de snelheid van inwerking treden van de installatie, dus de tijd

die verloopt tussen het moment dat de brand gesignaleerd

wordt en dat waarop de ruimte tot een gevaarlijke concentratie
gevuld is met het gas.

- de waarschuwing aan mensen die in de ruimte aanwezig zijn.
- de uitgangen van de ruimte.

BTM (Halon 1301). broomtrifluormethaan. Voor automatisch
werkende en ruimtelijke blusinstallaties. Halonen tasten, als zij zijn
opgenomen in de atmosfeer de ozonlaag aan. In 1985 heeft Neder-
land samen met 19 andere landen het Verdrag van Wenen onderte-
kend, volgens welk verdrag deze landen de uitstoot van CFK's
(chloorfl uorkoolwaterstoffen, waaronder halonen) dienen te beper-
ken. Wat het gebruik van halonen als blusmiddel betreft, heeft dit
nog niet geleid tot concrete maatregelen, hoewel deze uiteraard in
de toekomst wel te verwachten zijn.

De blusmiddelen kunnen worden toegepast in:
- blusinstallatie
- blustoestel

We beperken ons verder tot de kleine blusmiddelen, die door
personen worden toegepast.

o NIA, Amsterdam
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Tabel 5: toepassingstabel blusmiddelen

Blusmiddel Aanbevo-
len tegen
branden

van
klasse:

Niet bij
voorkeur
gebruiken

tegen bran-
den van
klasse:

Soort brand

Water A (B) Vaste stoffen, vloei-
stoffen die met water
mengbaar zijn,
Vooral niet bij elek-
tra, zien NEN 1046.

Vooral niet bij me-
taalbranden

ABC-poeder ABC (E) Vaste stoffen, vloei-
stoffen en gassen.

Bij elektra (geen

hoogspanning.

D-poeder D Bij metaalbranden

Schuim Van gering belang
voor vaste stoffen en
vloeistoffen.

Koolzuur B (c) Bij elektra, bij vloei-
stoffen; eventueel bij
gasbranden. Vooral
niet bij metaalbran-
den.

Halonen B (c) Bij elektra, bij vloei-
stoffen; eventueel bij
gasbranden. Vooral
niet bij metaalbran-
den.

Zand (A) (D) Eventueel bij vaste-
stofbranden en
metaalbranden
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t. Wat is Chemisch Afval

t.t lnleiding

In vrijwel alle bedrijfstakken worden chemicaliën gebruikt. Als

g.ordrtof in de chemische industrie en in galvanische bedrijven, als

óntuett.. in de metaal verwerkende industrie, inkt in drukkerijen,

verf in de bouw, tipex, batterijen en schoonmaakmiddelen in

kantoren. Deze chemicaliën zullen op enig moment in het afualsta-

dium geraken. we spreken dan over chemisch afual. Iedereen heeft

wel een (vaag) idee wat chemisch afval is, en wat tot het gewone

afual behoort. De grens is echter moeilijk aan te geven. cadmium-

zouten zijn duidelijk chemisch afual, want cadmium is slecht voor

de gezondheid van de mens. Maar in drinkwater zijn ook sporen

van cadmium te vinden. In de wet Milieubeheer (wM), hoofdstuk

Afualstoffen (voorheen Wet Chemische Afualstoffen, WCA)is

aangegeven wanneer afual chemisch of gevaarlijk afual is (volgens

de Nederlandse overheid).
De wet spreek tegenwoordig over gevaarlijk afual. In de spreektaal

heeft men het nog steeds over chemisch afual. tn dit hoofdstuk

zullen beide termen worden gebruikt. In principe hebben we het

dan over hetzelfde afual.

1.2 Afvalstromen

In een bedrijf zijn er drie verschillende stromen het bedrijf uit naast

het produkt dat wordt gemaakt. Afvalwater wordt geloosd in het

riool (of op het oppervlaktewater), verontreinigde lucht gaat door

de schoorsteen naar buiten, en het afual verlaat het bedrijf via de

voordeur. Al deze stromen kunnen worden verontreinigd met

chemicaliën.

water
Het lozen van afualwater wordt geregeld door de Wet Verontrei-

niging Oppervlaktewateren (WVO). De waterbeheerder, een zuive-

ringschap of de provincie, geeft hiervoor een lozingsvergunning af.

In deze vergunning worden eisen gesteld aan de hoeveelheid en de

concentratie van chemicaliën in het afualwater. In sommige gevallen

mag er niets worden geloosd. In waterwingebieden zijn de eisen

bijvoorbeeld zeer streng. Bedrijven die lozen op een riool dat

uitkomt bij een zuiveringsinstallatie voor industrieel afualwater

zullen in het algemeen ook meer chemicaliën mogen lozen.

Grote bedrijven hebben zelf een zuiveringsinstallatie. De capaciteit

van deze installatie bepaalt of chemicaliën mogen worden geloosd

op het eigen riool.

lucht
verontreinigde lucht verlaat het bedrijf door de schoorsteen of via

ventilatoren. Beperkingen van de hoeveelheid chemicaliën in de

lucht kunnen worden gesteld in een vergunning op grond van de

Wet Milieubeheer (voorheen Hinderwet en LUVO). In praktijk
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blijkt dat de meeste bedrijven geen of een verouderde vergunning

hebben, waarin weinig aandacht is voor verontreiniging door

chemicaliën. Meestal zijn er vooral voorwaarden voor beperking

van stank en grote verontreinigingen. Deze situatie wordt op het

moment nog gedoogd. De verwachting is dat vergunningen de

komende tijd zullen worden aangescherpt.

Filters kunnen de verontreinigde lucht zuiveren' Echter de meest

effectieve wijze is een brongerichte aanpak: voorkomen dat de lucht

wordt verontreinigd.

voordeur
Afual dat door de voordeur een bedrijf verlaat, kan chemicaliën

bevatten. In dat geval is dit afual gevaarlijk afual volgens de WM'
Het ontdoen van chemicaliën via het riool of door de schoorsteen

valt niet onder de WM, en heet dus volgens de wet ook geen

gevaarlijk of chemisch afual. De oorzaak hiervan is, dat de emissie-

bepalingen van de WM en de WVO oudere wetten zijn dan de

afualbepalingen van de WM. Lozing en emissie was dus al gere-

geld. De afualbepalingen uit de lWM zijn slechts bedoeld om de

verontreiniging van industrieel afual door chemicaliën aan banden te

leggen, en te zorgen dat dit afual op een aparte, gecoördineerde

wijze wordt afgevoerd en verwerkÍ.

1.3 Groot chemisch afval

Het grootste deel van het chemisch afual wordt door een klein

aantal bedrijven geproduceerd. Zij hebben bulkhoeveelheden che-

misch afual, dat in tankwagens wordt afgevoerd om verwerkt te

worden.
Om te bepalen of een stroom afual chemisch afual is, zijn in het

Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afualstoffen (BAGA) criteria aange-

geven. Een groot aantal processen (P) wordt opgesomd (BAGA,

Lijst van Processen, pag 5 t/m 9). BU deze processen zijn afual-

stoffen (S) genoemd. Indien afual vrijkomt bij een proces uit deze

lijst, en bovendien genoemd is in de afualstoffenlijst, dan is het

afual chemisch afval.

Daarnaast kan een stof voorkomen op de stoffenlijst (BAGA, LUst

van Stoffen, pag 10 en 11). Als de concentratie van de chemische

stof de concentratiegrens overstijgt, dan is het afual ook chemisch

afual. Voor sommige stoffen zijn er uitzonderingen.

Concentratiegrenzen

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Klasse D

50 mg/kg : 50 PPm

5000 mg/kg : 0,5 %

20 000 mg/kg : 2 %

50 000 mg/kg : 5 %
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Als een stof in meer klassen voorkomt, dan geldt de zwaarste

klasse.

Voorbeeld
cadmiumoxide valt zowel onder oxiden (klasse D, grens is 50 000

mg/kg), als onder cadmium en cadmiumverbindingen (klasse A,

g."nr i, 50 mg/kg). Cadmiumoxide behoort dus tot klasse A' De

concentratiegrens is 50 mg/kg.

t.4 Klein Chenisch Afval

In de meeste bedrijven ontstaat chemisch afual niet in grote hoe-

veelheden. Het afual bestaat uit verfblikken, lege verpakkingen,

resten, accu's, batterijen, poetsdoeken, etc" Dergelijk afual komt in

het algemeen niet voor in de Lijst van Processen' Getoetst moet dus

wordà aan de lijst met stoffen. Het is ondoenlijk om van al deze

kleine stromen analyses te gaan maken naar de concentratie van de

chemicaliën. Meestal wordt dus ook de praktische benadering

gekozen: al het afual dat verontreinigd is met deze chemicaliën

ivordt beschouwd als chemisch afval. Een lijst van dergelijk klein

chemisch afual is opgenomen in als bijlage.

1.5 Probleenstoffen

De Wet Milieubeheer is voornamelijk van toepassing op het afual

dat door bedrijven wordt geproduceerd. De wet stelt geen eisen aan

chemisch afual van huishoudens. Dit afual wordt daarom ook

meestal huishoudelijk chemisch afual, of probleemstoffen genoemd.

Als particulier ben je niet verplicht chemisch afual apart te houden

volgens de WM. Gelukkig komen er steeds meer gemeentelijke

verórdeningen waarin ook particulieren wordt verplicht chemisch

afual af te leveren bij een depot of winkelier. In steeds meer ge-

meenten worden chemokarren ingesteld. Als het afual eenmaal door

de gemeente is ingezameld, moet de gemeente wel voldoen aan de

WM. De gemeente wordt gezien als een bedrijf.

1.0 lahoratoria

Afualchemicaliën van laboratoria geven aparte problemen omdat het

gaat om relatief kleine hoeveelheden van zeer wisselende samenstel-

ling die bij een groot aantal activiteiten worden geproduceerd. Deze

problemen betreffen onder meer de organisatie van een inzamelings-

systeem, classificatie van het chemische afual, opslag, tran§port,

veiligheid, verwerkingsmogelijkheden.
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2. lnzamelen van Chemisch Afval

2.1 lnleiding

Het chemisch afual ontstaat op vele plaatsen in het bedrijf. Om het

op een doelmatige wijze te verwijderen zal het op één plaats moeten

worden ingezameld. Vandaar uit kan het worden aangeboden aan

een vervoerder/verwerker van chemisch afual. voor de inzameling

wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van een inzamelsys-

teem. De vervoerder zal namelijk geen ongecoördineerde hoeveel-

heid afual accepteren. Het systeem wordt dan ook vaak door de

vervoerder/verwerker worden opgelegd.

In Nederland bestaan veel systemen voor de indeling van chemisch

afual. Het LWCA-systeem wordt echter steeds vaker gebruikt. Het

systeem is ook overgenomen door het Ministerie van VROM, en

moet worden gehanteerd bij het invullen van de nodige formulieren.

2.2 LWCA+ysteem

Het LWCA-systeem is ontwikkeld door de Landelijke Werkgroep

Chemische Afualstoffen. Deze werkgroep bestond uit een aantal

milieucoördinatoren van verschillende Universiteiten en Onder-

zoeksinstituten. Deze instituten hadden veel verschillende afualche-

micaliën afkomstig van veel verschillende afdelingen.

De werkgroep heeft een systeem ontwikkeld met zes categorieën.

De indeling is gebaseerd op een drietal uitgangspunten:

. Stoffen die bij elkaar in een categorie komen moeten op

een zelfde manier kunnen worden verwerkÍ.

. Stoffen die in een zelfde categorie komen mogen niet met

elkaar reageren.

. Het aantal categorieën mag niet te groot worden.

Het LWCA-systeem bestaat uit zes categorieën:

t . Ztren (zure anorganische afualstoffen in oplossing)
oplossingen van cadmium, zink, koper, nikkel,chroom,
lood, tin, zilver in water
zilverfixeer
chroomzuur, zwavelzuur, zoutzuur, salpeterzuur, fo-
sforzuur
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2. Basen (alkalische anorganische afualstoffen in oplossing)

cyanide-oplossingen
anionen van zware metalen (permanganaat, molybdaat,

vanadaat)

ontwikkelaar en activator
natronloog, kaliloog, chloorbleekloog
natriumbicarbonaat
resten van KjeldahlbePalingen
ammoniak

Deze twee categorieën worden verwerkt in een ONO-installatie.

Deze installatie Ontgift, Neutraliseert en Ontwatert. De opgeloste

chemicaliën worden neergeslagen met sulfide, hydroxide of carbo-

naat. Anionen worden gereduceerd of geoxideerd. Door zuren en

basen gecontroleerd samen te voegen wordt de zuurgraad (pH) van

het afuil op 7 gebracht. De neerslag, waarin de chemicaliën zich

hebben geconcentreerd wordt geperst en gedroogd. Het water uit de

ONO-initallatie is relatief schoon, en het slib bevat al het afual.

Met deze verwerkingsmethode is het mogelijk het volume van het

chemisch afual terug te brengen.

Voor de verwerking in een ONO-installatie is het van belang dat er

geen organische stoffen in het afualwater aanwezig zljn. Azijnzuur

en mierezuur mag dus niet in categorie 1.

ook is het in sommige gevallen mogelijk een enkele stof uit het

afual te scheiden. Zilver kan op een betrekkelijk eenvoudige wijze

uit fixeer worden teruggewonnen. Voorwaarde daarvoor is dat de

categorie wordt onderverdeeld in subcategorieën, waaronder één

voor fixeer. In de toekomst kan het ook voor andere metaalionen

aantrekkelijk worden deze uit afval terug te winnen.

3. Oplosmiddelen(halogeenarÍneorganischeafualstoffen)
tolueen, xyleen, ethanol, methanol, alkoholen

aceton, methylethylketon (butanon)

tetrahydrofuraan
thinner, Peut, terPentine
verf- en kitresten, inkten
olie-emulsies, koelvloeistoffen, boor-, snij- en walsolie

Deze afualstroom wordt in Nederland op het ogenblik verbrand. De

AVR (Afual Verwerking Rijnmond) doet de bulk van het afval.

ook enkele andere vuilverbrandingsinstallaties hebben toestemming

gekregen om gedeeltes van dit afual te verbranden. Bij verbranding

ontstaan er voornamelijk water en kooldioxide. Bij onvolledige

verbranding (te lage temperatuur of te weinig zuurstof) kunnen

allerlei vluchtige koolwaterstoffen of PAK's (polycyclische aromati-

sche koolwaterstoffen) vrijkomen.
De verbranding van deze afualstroom levert in het algemeen veel

energie op die gebruikt kan worden om elektriciteit op te wekken,

of om de temperatuur in de ovens op peil te houden als er moeilij-

ker te verbranden afual wordt verbrand.
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Deze afvalstroom kan ook goed worden gerecycled. Als een stroom

van een oplosmiddel (bijvoorbeeld methanol) vrij wordt gehouden

van andere oplosmiddelen, kan door middel van distillatie op

relatief eenvoudige wijze een technische kwaliteit oplosmiddel

worden teruggewonnen.

4. Gechloreerdeoplosmiddelen(halogeenrijkeorganische
koolwaterstoffen)

perchloorethyleen, trichloorethyleen, trichloorethaan

methyleenchloride, verfafbijt
chloorhoudende bestrij dingsmiddelen
tipex
freonen

Deze stroom afual geeft meer problemen. Vroeger werden deze

afualstoffen op zee verbrand. Inmiddels is dit in Nederland verbo-

den. De stroom geeft problemen, vanwege een aantal redenen:

- deze oplosmiddelen zijn slecht brandbaar' Dit vereist hoge

temperaturen om deze stoffen volledig te laten splitsen. Bij een

goede verbranding komt er dan zoutzuurgas vrij. Dit is een onge-

*.6t. situatie. Daarom worden de verbrandingsinstallaties uitge-

rust met gaswassers: een soort douches, die het zoutzuurgas afuan-

gen.
I d"ze oplosmiddelen geven in het algemeen een groot risico

voor de gezondheid (tetrachloorkoolstof, trichloorethyleen) of voor

het milieu (de freonen zijn CFK's). Bovendien zrir, deze stoffen

slecht afbreekbaar. Eventuele ongelukken waarbij veel van dit afual

vrij komt, zijn rmpzalig. Dit argument was doorslaggevend bij de

beslissing om zeeverbranding niet meer toe te staan.

- Bij onvolledige verbranding of slechte behandeling van de

rookgassen kan bij de verbranding van deze stoffen dioxines en

dibenzofuranen worden gevormd. Deze stoffen gaven in 1989 en

1990 aanleiding om een aantal oude wilverbrandingsinstallaties te

sluiten (Lickebaerd) en zeer strenge norïnen te stellen voor de

nieuwe afualverbrandingsinstallaties.

Op dit moment worden deze stoffen alleen bij de AVR verbrand bij
zeer hoge temperaturen en met zeer effectieve filters. Deze behan-

deling van het afual is kostbaar, wat tot uiting komt in de hoge prijs

die voor dit chemisch afual betaald moet worden.

5. Bijzondere Afiiaktoffen
zwaÍe metalen
bestrijdingsmiddelen die zware metalen bevatten
batterijen, kwiklampen, kwiktermometers
verontreinigde grond met zware metalen

Deze groep bestaat voornamelijk uit vast afual. Al het afual in deze

groep kent als belangrijkste verwerkingsmethode: storten. Voor een

aantal van deze stoffen wordt naarstig gezocht naar betere verwer-
kingsmethodes: recycling en terugwinning.
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6. Aflalstffin met buitengewone risico's
ontplofbare stoffen
kankerverwekkende stoffen
biologische en radioactief afual

sterk oxiderende stoffen, organische peroxiden, 'water-
stofo eroxyde, perchloorzuur, perchloraten

asbest
onbekende stoffen

Deze groep is eigenlijk geen echte groep. Het kan worden be-

schouwd als de restcategorie. Alle stoffen kennen een ander risico

dat belangrijker is dan het milieurisico. Bij veel van deze stoffen

dient eerst dat andere risico te worden opgelost: bijvoorbeeld

autoclavering van biologisch afual. Andere stoffen vereisen speciale

verpakking : ontplofbare stoffen, carcinogenen, radioactieve stoffen.

Er dient contact met de verwerker te worden opgenomen in deze

gevallen. Vaak zal de verwerker verwijzen naar andere, gespeci-

aliseerde bedrijven.

2.3 Praktijkprohlenen met liisten

Hoe om te gaan met de liisten van het BAGA en het LWCA

Volgens de wet is het afval van een bedrijf beperkt tot het materiaal

dat aan een verwerker wordt meegegeven. Emissies in de lucht en

lozingen op het riool vallen dus niet onder de noemer afual.

Aan emissies in de lucht worden eisen gesteld in een vergunning

van de Wet Milieubeheer. Lozingen op het riool moeten voldoen

aan een lozingsvergunning die door de Waterkwaliteitsbeheerder

wordt afgegeven aan het bedrijf.
Deze Waterkwaliteitsbeheerder is in sommige provincies het water-

schap of hoogheemraadschap, in andere (bijv. provincie Utrecht) de

provincie zelf. Voor lozingen op rijkswateren (bijv. Noordzee,

Noordzeekanaal, Westerschelde, etc.) geeft Rijks Waterstaat (RWS)

de vergunningen af.

In zo'n lozings- of emissievergunning staan bijvoorbeeld voor-

waarden voor de maximale hoeveelheid of concentratie van een

bepaalde chemische stof die zonder boete geloosd mag worden' [n

sommige gevallen ziindeze voorwaarden streng, in andere gevallen

zijr. deze voorwaarden soepel, vooral als het een oude vergunning-

verlening betreft.
De afgelopen tijd stellen waterkwaliteitsbeheerders in de vergun-

ningverlening een inzamelingssysteem voor chemisch afual als

voorwaarde.

Een bedrijf zelf heeft de taak om te bepalen in hoeveffe ze zich aan

de vergunning houdt: overschrijden, precies voldoen aan de voor-

waarden, of als het bedrijf een voorbeeldfunctie wil vervullen, of
strenger zijn dan de voorwaarden van de vergunning.
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WM

In de WM staat omschreven wanneer afual als gevaarlijk afual afge-

voerd dient te worden. Nogmaals: het gaat om afual dat door het

bedrijf aan een verwerker wordt aangeboden.

De WM gaat uit van twee principes: de processen en de stoffen.

Het belangrijkst is zijn de processen. In het Besluit Aanwijzing
Gevaarlijke Afualstoffen (BAGA) is omschreven welke Processen
per definitie chemisch afual produceren:

bijvoorbeeld:
proces 44: Chemische processen in laboratoria voor (controle)

onderzoek en onderwijs.

Uit dit "proces" komt afual:

afualstof 44.1: Laboratoriumafual, met uitzondering van de voor-

werpen en de specifieke uitzonderingen.

Al dit afual dient te worden aangemerkt als chemisch afual.

Voor een laboratorium is het dus simpel: alles wat in het afvalvat

terecht komt, is chemisch afual.

Voorbeeld:
U heeft een oplossingvan2Í % ethanol in water en u besluit dit in
een afualvat te doen. Dus is dit chemisch afual.

Zoudt u daarentegen besluiten deze oplossing door de gootsteen te

spoelen, behoort u in de lozingsvergunning na te gaan of dit veroor-
loofd is. In de meeste vergunningen zal dit zijn toegestaan. Als uw
bedrdf echter heeft besloten geen chemisch afual door de gootsteen

te spoelen, zoudt u met deze handeling een bedrijfsregel overtreden.

U kunt ook de oplossing in de zuurkast laten staan en wachten tot
alle ethanol is verdampt. U dient zich wederom af te vragen of dit
is toegestaan volgens een emissievergunning en/of bedrijfsbeleid.

Rest de mogelijkheid deze oplossing op vrijdagmiddag door de jus

d'orange te mengen.

Lijst van stoffen

In het BAGA staat ook een lijst van stoffen. In deze lijst is voor
een groot aantal stoffen een concentratiegrens opgenomen. Boven

deze grens is het afual chemisch afual, eronder niet. De stoffenlijst
is alleen van toepassing indien de afualstof niet in de Lijst van
processen voorkomt.

@ NIA, Amsterdam
Opl/1 11.cha/30 mei 1994

pagina 9



Bijvoorbeeld:
A.18 Benzeen: grenswaarde : 50 mg/kg

Als in uw afual meer dan 50 mg/kg (oftewel 0,005 gewichts-%)

benzeen zit, is het afual chemisch afual.

Nog een voorbeeld:
D.6 Organische zuurstofuerbindingen: grenswaarde is 50'000

mg/kg

Als in uw afual meer dan 50 g/kg (oftewel 5 gewichts-%) ethanol

zit is het chemisch afual.

In principe heeft u in het laboratorium deze lijst niet nodig; al het

afvd is namelijk chemisch afval. Wel geeft deze lijst een indruk

wat het Ministerie van VROM concentraties vindt die een gevaar

voor het milieu zljn. Deze indruk kan u meenemen bij een overwe-

ging om een oplossing door de gootsteen te spoelen of als chemisch

afual weg te doen.

In dat kader geldt ook het gebruik van de regel voor waterige

oplossingen. De concentraties in de stoffenlijst gelden per kg droge

stof, dus gerekend zonderwater.

De oplossing vm25 % ethanol in water heeft dan ook een ethanol-

concèntratie van 100 gewichts-% op basis van het droge stof gehal-

te.

Indien een waterige oplossing minder dan 0,1 gewichts-% droge

stof bevat, dient u de concentratiegrenzen in de stoffenlijst door

1000 te delen. De bepaling of een afualstroom chemisch afual is of
niet dient dan betrekking te hebben op de gehele afualstroom, dus

inclusief het water.

Voorbeeld:
Een waterige oplossing heeft een droge stof gehalte van minder dan

O,l % en een concentratie van 5 ppm benzeen (5 mg benzeen in
een I water).
Voor deze oplossing geldt dan:

A.18 Benzeen: concentratiegrens : 50/1000 : 0,05 mg/kg : 0,05

ppm.

Deze oplossing is dus op grond van de Lijst van stoffen chemisch

afual.

Prahijk

In praktijk zal blijken dat veel afual dat in het laboratorium ontstaat

niet alleen op grond van de lijst van processen maar ook op grond

van de lijst van stoffen gevaarlijk afual is. Het BAGA is eigenlijk

bedoeld voor grote partijen afual. In die gevallen loont het ook de

moeite om analyses te doen naar concentraties. In het laboratorium
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ontstaat alleen klein chemisch afual, wat u in de betreffende vaatjes

behoort te doen. U hoeft de vraag of iets chemisch afual is, ook

bijna nooit te beantwoorden.

Wel kunt u de lijst van stoffen en concentraties gebruiken in de

volgende gevallen:

vraag I
Is een oplossing halogeenarm of halogeenrijk?

Stel u hèeft een oplossing van 500 mg/kg chloroform in ethanol.

Chloroform moet in vat 4: halogeenrijk, ethanol moet in vat 3

halogeenarm.
De vlaag is nu of deze concentratie veel is of niet. Een onafhan-

kelijk antwoord vindt u in de lijst van stoffen'

chltroform valt onder B.11 Organische halogeenverbindingen, met

een grenswaarde van 5000 mg/kg : 5 g/kg. Deze concentratiegrens

is hoger dan de chloroform-concentratie in het afual'

Op giond van deze lijst zou de ethanol bepalen dat het afual che-

misctr afual is, en niet de chloroform. Een verantwoorde keuze is

het dan ook om deze oplossing in vat 4 halogeenrijk te stoppen'

vraag2
Is een zoutzuuroplossing met een pH van 3 chemisch afual?

Een pH van 3 betekent een concentratie van zoutalur van 0,001 M
: 0,001 mol/I.
De molmassa van zoutzuur is 36,5 g/mol. Een liter oplossing bevat

dus 0,001 x 36,5 g = 0,0365 E : 36,5 mg zoutzuur'

Zoutzuur valt onder D.2 Anorganische zuren, met een grenswaarde

van 50.000 mg/kg.
We hebben te maken met een oplossing met een droge stof gehalte

minder dan 0,1 %, dtrs de concentratiegrens moet met een factor

1000 worden verkleind, en wordt dus 50 mg/kg.

Indien we aannemen dat 1 I water 1 kg weegt, is de zoutzuurop-

lossing dus net geen chemisch afual volgens de lijst van stoffen'
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i. 0rganisatie rond Chemisch Afval

3.1 0ntstaan van het afval

De problematiek van het chemisch afual begint bij het ontstaan van

dit afual. tn het algemeen wordt op de werkplek een chemische stof
als afualstof beschouwd wanneer de gebruiker er geen nuttige be-

stemming meer voor weet. Het is zaak om de hoeveelheid chemisch

afval zo klein mogelijk te houden. Bij de keuze van bepaalde onder-

wijs-, research- en productieprogramma's dient dan al rekening
gehouden te worden met de hoeveelheid afual die hierbij ontstaat.

Door bepaalde stoffen te regenereren kan de hoeveelheid afual

verkleind worden. Ook de aard van het chemisch afual is belang-

rijk. Niet ieder soort afual kan goed verwerkt worden: opslag en

deponie is verre van ideaal en dient als noodoplossing te worden
gezien. Door een juiste keuze van uitgangsstoffen en reacties kan

vaak voorkomen worden dat er bepaalde onverwerkbare afualche-

micaliën ontstaan. Een goede registratie van de verkregen fasen is

daarom behalve voor aangifte, vervoer en verwerking ook nodig om

terug te kunnen koppelen naar de producent.

3.2 Wijze van inzameling

Bij de keuze van een inzamelingssysteem dient onder meer rekening
te worden gehouden met de verwerkingsmogelijkheden en de

risico's. Op grond van de verwerkingsmogelijkheden dienen bepaal-

de chemische afvalstoffen gescheiden te worden ingezameld. Stoffen
die tezamen verwerkt kunnen worden mogen bij elkaar in een vat
verzameld worden, tenzij dit om veiligheidsredenen beter niet kan.

Sommige afvalstoffen reageren met elkaar, wat gevaarlijke gevolgen
kan hebben.

Bijvoorbeeld het mengen van cyanides met zuren kan leiden tot de

vorming van het giftige blauwzuur, het bij elkaar in één vat inzame-

len van sterke oxidatiemiddelen en organisch afual leidt tot de

vorming van peroxides (explosief), bij het mengen van sterke zuren

en sterke basen komt veel warmte vrij hetgeen tot spatten en breken
van de verpakking kan leiden.

Andere risico's komen voort uit de keuze van de inzamelvaatjes of
jerrycans waarin het afual wordt ingezameld. Daarom moeten eisen
worden gesteld met betrekking tot bruikbaarheid, grootte en veilig-
heid tijdens de inzameling, opslag en transport.
. BU het overschenken in de vaatjes bestaat er kans op

morsen. Een onderzetbak voorkomt dat het gemorste zich
verder verspreidt.

. De vaten moeten inert en ondoordringbaar zijn voor de

hierin te verzamelen afvalstoffen (chroomzuur, zwavel-
zuur, azij nzuuranhydride in polyth(yl)eenvaatjes leidt
bijvoorbeeld op den duur tot scheurtjes en lekkage).
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i.i

Omdat vaak niet bekend is uit welk materiaal emballage

bestaat die ontvangen wordt bij inkoop van chemicaliën,

en ook omdat deze emballage vaak niet voldoet aan be-

paalde veiligheidseisen (opslag, transport) kan het gebruik

hiervan problemen opleveren.

Uit vaatjes kunnen dampen ontsnappen. Dit kan onder-

vangen worden door ze consequent weer af te sluiten. Het

is wenselijk de afvalkannen in een afgezogen kast te plaat-

sen.
De plaats waar de vaatjes staan moet ordelijk en zindelijk

ztjn.
Voor de opslag van chemische afualstoffen gelden in
beginsel dezelfde veiligheidseisen als die voor chemica-

liën. Om de verschillende categorieën afualstoffen goed te

kunnen onderscheiden kunnen voor deze categorieën vaat-

jes gebruikt worden die verschillen in grootte, kleur, vorm

enz. Bij het gebruik van alléén kleurcoderingen kunnen

misverstanden ontstaan.
Agressieve of anderszins gevaarlijke stoffen bevattende

vaten moeten bovendien zijn voorzien van de hiervoor be-

stemde gevarenetiketten.

Afvalcoördinator

Het verdient aanbeveling op per "afdeling" een contactpersoon te

benoemen die onder meer de coördinatie van het "afualgebeuren"

op die afdeling op zich neemt en daar als vraagbaak kan functione-

ren met betrekking tot chemisch afval. Hij of zij moet toezicht

houden op het juiste verloop van de inzameling' Deze persoon kan

daarbij ook de contacten met een eventuele centrale dienst en/of met

de transportdienst onderhouden.
Ook wanneer binnen het eigen bedrijf aan het chemisch afval géén

chemische bewerkingen worden verricht, zijn er toch vaak bewer-

kingen nodig in de zin van sorteren, verpakken en administreren.

i.4 Vervoer van de afdeling naar een tassenopslag

Vaatjes dienen, zodta ze vol zijn, naar een hiervoor bestemde

ruimte - tussenopslag of chemicaliënveiligheidskast - te worden

vervoerd. Wie zorgt hiervoor? Wanneer zo'n tussenopslag redelijk
dichtbij ligt en het om vaatjes gaat van 10 liter of minder dan kun-

nen de afvalproducenten zelf hun volle vaatjes daarheen dragen en

ze daar verwisselen voor lege. Als het echter om grotere jerrycans

gaat of wanneer de tussenopslag ver van de plaats af ligt waar het

afual ontstaat, kost het de mensen van de afdeling wel erg veel tijd
en moeite om zelf hun afual daarheen te brengen. (wagentje halen,

flink eind lopen om het afual weg te brengen, teruglopen, wagentje

terugbrengen). Om dit te voorkomen zou hiervoor een transport-

dienst van het bedrijf of de veiligheids- of milieudien§t kunnen

worden ingeschakeld, die dan periodiek of op afroep op de afdelin-
gen de volle afualvaten verwisselt voor lege.
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Het verdient aanbeveling om voor de meest gangbare soorten afual

een periodiek ophaalsysteem in te stellen. Afual dat niet frequent

ontstaat kan misschien beter op afroep opgehaald worden.

i.5 Vervoer van de tassenopslag naar elders

Vanaf de tussenopslag dient vervolgens het afual door een interne

transportdienst naar een centraal depot te worden gebracht, waar

eventueel verwerking plaatsvindt en van waaruit verder transport

(bijvoorbeeld door vervoerders) plaatsvindt naar de verwerkingsbe-

drijven.
Het depot en het transport van chemisch afual dienen natuurlijk wel

aan dezelfde wettelijke voorschriften te voldoen als die voor gewo-

ne chemicaliën. Om administratieve handelingen en kosten te

beperken kan het wenselijk zijn bepaalde (meestal kleine hoeveelhe-

den) moeilijk verwerkbare afualstoffen (bestemd voor deponie of
installaties voor ontgiftiging, neutralisatie en ontwatering) regionaal

te bundelen en deze zo in grotere hoeveelheden tegelijk aan een

bepaalde verwerker of bemiddelaar aan te bieden. Door bundeling

van partUen afual kunnen ook transportkosten verminderd worden.

i.6 Contacten met een verwerkingsbedriif

Het is van groot belang het chemisch afual af te geven aan een

instantie die een vergunning heeft voor de betreffende categorie. U
kunt dit desgewenst navragen bij de Regionale Inspectie voor de

Milieuhygiëne of bij het ministerie van VROM. Sommige vergun-

ninghouders hebben slechts vergunning voor enkele categorieën

chemisch afual, anderen hebben een brede vergunning.
De eisen die aan de scheiding in categorieën, de verpakking e'd.
worden gesteld kunnen per vergunninghouder enigszins variëren. In
veel gevallen verdient het de voorkeur om te komen tot een perio-
dieke afgifte van het chemisch afval aan een vaste afnemer.
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Bijtage Klein Chemisch Afval

accu's, accualur
aceton
afbijtmiddel
afgewerkte olie
ammoniak
antivries en koelvloeistof
asbest

batterijen, kwikbatterijen, nikkel/cadmiumbatterijen

benzine
bestrijdingsmiddelen
boorolie

chemicaliënrestanten
chemisch toiletafual
chloor en bleekmiddelen
chroompoets
citronellaolie

drukinkten (stencil, coPier)

etsvloeistoffen

filmafval
fixeer
fotochemicaliën

geneesmiddelen
gootsteenontstopper (caustic soda, natronloog)

glansmiddel (afipasmachine)

herbiciden

inkt
insekticiden

kamferspiritus
kit
koperhoudend afual
koperpoets
kwastenreiniger
kwikschakelaars (oude thermostaten)

kwikthermometers

latex verf
loodhoudend afual (capsules van wijnflessen e.d.)

loog
lijmresten

medicijnen
meubelolie
minerale oliën (ook remolie)

nagellak (en remover)
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olie
oliefilters
onkruidverdel gingsmiddelen

ontvettingsmiddelen
ontwikkelaar
ontwikkelpoeder (toner)

ontwikkelvloeistof (toner)

oplosmiddelen
ovenspray

per (perchloorethYleen)

petroleum
peut
poetsdoeken verontreinigd met poetsmiddelen

roestverwij deringsmiddelen
roestbestrij dingsmiddelen

schoonmaakmiddelen
SL lampen
slijpolie
smeervet
snijolie
spiritus
spuitbussen (met restanten)

stopbad (fotografie)

tipp-ex (en verdunner)
terpentine
tetra
thinner
TL-armaturen
Tl-buizen
tri (trichloorethyleen)

vlekkenwater
verfoplosmiddel
verfresten
verfrollers, verfkwasten

wasbenzine

zilverpoets
zinkhoudend afual

zinktubes
zoutzuur
anren
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gezondheidsrisico's

ergonomte

arboweÍ

t. lnleiding

Bij de inrichting van kantoren en keukens speelt de ergonomie
tegenwoordig een belangrijke rol. De meeste laboratoria kennen

daarentegen nog veel ergonomische onvolkomenheden. Het
ergonomisch laboratorium lijkt voor inrichters en ontwerpers nog

een onontgonnen terrein. In dit artikel wordt een inventarisatie
gemaakt van de knelpunten in het laboratorium.

De arbeidsomstandigheden en veiligheid in een laboratorium wor-
den niet enkel bepaald door de chemicaliën en apparatuur waarmee

wordt gewerkt. De wijze waarop de werkruimte is ingedeeld en

ingericht is evenzeer van belang. De mate waarin voorzieningen
zijn afgestemd op opleiding, ervaring en instelling van de medewer-

kers speelt een belangrijke rol. In mooie woorden heet het dat het

tot uitdrukking komen van gezondheidsrisico's wordt bepaald door
de interactie tussen een risicobron, een risico-omgeving en een

risico-actor.

In de ergonomie wordt aandacht besteed aan de relatie tussen deze

factoren. Het doel is daarbij met name de omgeving van de mens

en alle gebruiksvoorwerpen van de mens zo te ontwerpen dat de

werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met een minimum aan

inspanning en stress en een maximum aan comfort en efficiëntie.

Hoewel een optimale veiligheid niet in alle omschrijvingen van

ergonomie als expliciet doel wordt genoemd, kan men stellen dat

het voldoende rekening houden met ergonomische aspecten een

noodzakelijke (maar niet altijd voldoende!) voorwaarde is voor een

veilig ontwerp. Nadere analyse van ongevallen leert dat bij veel

ongevallen waar sprake lijkt te zijn van een 'menselijke fout', een

weinig ergonomische omgeving een rol speelt. Een ergonomische

werkomgeving staat het maken van 'fouten' toe; zo'n omgeving
werkÍ corrigerend en niet escalerend.

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) krijgt ook de ergono-
mie enige aandacht. In diverse artikelen (artikel 3,4, 17 en24) van
de wet wordt expliciet naar de ergonomie verwezen. Er wordt
gesteld dat het werk ('zoveel als redelijkerwijs kan worden ge-

vergd') op ergonomisch verantwoorde wijze aan de werknemer
moet zijn aangepast. Een praktische inwlling hiervan is niet een-

voudig, met name omdat 'harde' ergonomische normen of richtlij-
nen in veel gevallen ontbreken.
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2. Ergonomie

Hoe hoog moet een lichtknopje geplaatst worden. Wat is de beste

plaats voor de deurknop? Wat zijn de optimale afrnetingen voor een

schaar en een schroevedraaier? Was is de optimale omgevingstem-
peratuur voor bepaalde werkzaamheden? Hoe kan het werk zo

worden ingericht dat geen 'stress' op zal treden?

In een veel gebruikte definitie wordt ergonomie omschreven als 'het

zodanig ontwerpen van produkten, gereedschappen, werkomgeving
en werkmethoden dat optimale efficiëntie, veiligheid en comfort
worden bereikt bij de bediening en het onderhoud van mens-

machine systemen'. In het ergonomische jargon wordt de uitdruk-
king 'mens-machine systeem' veel gebruikt. Daaronder wordt
verstaan elk systeem, waarin de mens en zijn hulpmiddel (in de

ruimste zin van het woord) met elkaar in interactie zijn.

Is ergonomie een vak of een manier van denken binnen (andere)

vakken? Wie het weet, mag het zeggen. Waar de ergonomie eindigt
is (ook) weinig duidelijk. Blootstelling van de mens aan chemicaliën

wordt meestal niet tot de ergonomie gerekend (stankoverlast blijkÍ
een twijfelgeval), de belasting door een groot aantal ffsische
factoren wel. Ergonomen verdiepen zich nooit in de blootstelling
aan micro-organismen, maar psychische belasting heeft hun warme

aandacht. Het aardige van ergonomie is dat 'het overal is', zowel
tijdens het werk als thuis. Dat is op zich nog niet zo bijzonder (ook
' chemie is overal', nietwaar?), maar er is ook overal wat te
verbeteren.

Veel gebruiksvoorwerpen zijn in ergonomisch opzicht slecht
ontworpen; zij hebben een vaak lange en interessante ontstaansge-
schiedenis waar in ergonomische overwegingen slechts in enkele
gevallen een (beperkte) rol hebben gespeeld. Waarom zien gituen,
schrijfmachines, scharen en aanstekers eruit zoals wij ze kennen?

De vormgeving van allerlei voorwerpen mag dan historisch
verklaarbaar zijn, dat wil nog niet zeggen dat de ergonoom er
tevreden mee is. Ook de omgeving (inclusief organisatorische
randvoorwaarden) waarin we ons werk verrichten laat vaak te
wensen over.

De afuas thuis vindt al jaren plaats aan een te laag aanrecht; de

combinatie van analoge tijdsaanduiding en digitale verstrekstaten
zorgt nog steeds voor gemiste treinen; de introductie van het
nieuwe vijf-guldenmuntstuk maakt ons muntstelsel minder ergono-
misch. De wereld verandert dus maar heel langzaam in ergono-
misch opzicht. Financiële overwegingen spelen daarbij vaak een

belangrijl<z rol evennls de orbel«ndheid van het vakgebied ergono-
mie bij de brede mossa. Er daarnaast is een zekere behoudzucht ons
niet vreemd. De producent, die dnt ehdelijk een ergonomisch
verantwoord gebruil<svoorwerp op de marlo brengt, wordt niet
zeWen voor zijn inventiviteit gestraÍt omd.at ziin produW 'er niet
urtziet'. Wel eens een ergonomisch ontworpenfiets, toetsenbord,

@ NIA, Amsterdam
Opl / 3 40 I 13 september 1 994

pagina 2



tang of gitaar gezien? Meestal zijn het voorwerpen die in het
gunstigste geval orue lachlust opweklrcn. En niet alleen willen we er
daarom als consument niet cun; we hebben intussen ook anrdig
leren omgaan met al die slecht ontworpen voorwerpen.
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antropometie

biomechanica

fysiologie

info rmati e - ov e rdr a c ht

3. àeniddelde waarden

Om een (laboratorium)omgeving in ergonomische zin te optimalise-
ren moeten we eerst zoveel mogelijk weten over de gebruikers van
die omgeving en de aard van de werkzaamheden. Hoe lang zijn de
gebruikers en hoe sterk? Het vervelende van dat soort vragen is, dat
geen twee mensen hezelfde zijn: We zullen het moeten doen met
gemiddelde waarden. En gemiddelde waarden zijn niet voldoende.
Ook de spreiding rond het gemiddelde is van belang. Het zal
duidelijk zijn wat het gevolg is van de aanwezigheid van een deur
die ontworpen is voor de lichaamslengte van de 'gemiddelde'
laboratoriumwerker!

We moeten daarom beschikken over verdelingen van allerlei li-
chaamsafmetingen over de bevolking. Niet alleen de lichaamslengte,

ook de lengte van de onderarm, de kniehoogte en de schouder-

breedte kunnen van belang zijn. Dit soort gegevens wordt geleverd

door het vakgebied van de antropometrie.

Naast de afrnetingen van het menselijk lichaam zijn andere karakte-
ristieken van belang. Laboratoriummedewerkers zijn beweeglijk en

oefenen tijdens het werk voortdurend kleine en grote krachten uit.
Inzicht in dit laatste kan worden geleverd door de biomechanica. In
dit vakgebied wordt het menselijk lichaam opgevat als een ingewik-
kelde verzameling massa-veer systemen. Het is daarmee mogelijk
de belasting door allerlei handelingen op het menselijk lichaam
(tillen, bukken, draaien aan knoppen) beter te begrijpen.

En we willen nog meer weten van de laboratoriumgebruiker. Wat is
de invloed van de omgeving op de mens in het laboratorium? Een
groot aantal omgevingsfactoren (het geluidniveau, de verlichting,
het thermisch klimaat) is immers van invloed op ons functioneren.
Het effect van deze factoren op het menselijk lichaam wordt bestu-
deerd in de fysiologie.

Naast deze fysische aspecten is ook een aantal psychologische
overwegingen van belang bij het optimaliseren van de werkomge-
ving. Een deel daarvan hangt samen met de informatie-overdracht
tijdens het werk. Kleurcodering van kranen, etikettering van chemi-
caliën en waarschuwingsborden: op uiteenlopende manieren speelt
de overdracht van informatie een rol. Het lezen van een handlei-
ding, het aflezen van meetinstrumenten en het communiceren met
de computer zijn andere voorbeelden. Om deze informatie-over-
dracht goed te laten verlopen, moet met een groot aantal zaken
rekening worden gehouden. Rood associëren we met heet en blauw
met koud. Het gebruik van apparatuur waarin geen rekening is
gehouden met zo'n stereotiepe associatie zal at brandblaren leiden.
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percentiel

4. Bichtlijnen

Met al deze kennis moet vervolgens een keuze worden gemaakt:
Hoeveel mensen moeten zonder te bukken (of het hoofd te stoten)
onder de deurpost door kunnen lopen?

Als we een frequentieverdeling maken van een lichaamsparameter
(bijvoorbeeld de lichaamslengte), dan kan daarin gemiddelde en

spreiding worden aangegeven. De verdeling kan verder worden
verfijnd door gebruik te maken van het begrip 'percentiel'. Als n%
van de frequentieverdeling beneden een bepaalde waarde valt, wordt
deze waarde wel de 'n-de percentiel waarde' genoemd. In een

normale verdeling valt de 50-ste percentiel waarde @50 in jargon)
samen met het gemiddelde. Als de hoogte van een deurpost wordt
bepaald door de 95-ste percentiel waarde van de lichaamslengte,
leggen we er ons bij neer dat 5% van de bevolking zich mogelijk
het hoofd zal stoten. Veel ergonomische ontwerpen houden zowel
rekening met de P5 vrouw als de P 95 man.

Er zijn vele richtlijnen te vinden in de diverse ergonomische hand-
boeken. Slechts in een beperkt aantal gevallen betreft het'harde'
normen en in veel gevallen zijn er verschillen tussen de aanbevelin-
gen. De meeste aanbevelingen hebben zelden specifiek betrekking
op laboratoria. Een aantal publikatiebladen van de Arbeidsinspectie
besteedt in beperkte mate aandacht aan de ergonomische aspecten
van laboratoria zoals geluidniveau, verlichting en vrije werkruimte.
Enkele veel gebruikte ergonomische uitgangspunten voor laboratoria
zijn:
minimale afstand tussen werktafels
hoogte werktafel (staand werk)
hoogte werktafel (zittend werk)
verlichtingsniveau op werkvlak
geluidniveau

1.50 m
0.90 m
0.75 m

> 500lux
< 4s dB(A)
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5. 0eheinzinnig

Er is tegenwoordig heel wat kennis beschikbaar op ergonomisch
gebied. Toch heeft dat in laboratoria maar in beperkte mate geleid

tot ergonomisch verantwoorde ontwerpen. De meeste fabrikanten en

leveranciers lijken traag te reageren op de trends, die de afgelopen

tijd hebben plaatsgevonden in laboratoria, zoals de schaalverande-

ringen en de toenemende instrumentalisatie en automatisering.

Dau zijn een aantal redenen voor te geven. Ten eerste ontbreken in

veel gevallen officiële normen, ten tweede kan de ergonomie als

vakgebied zich nog niet in brede bekendheid verheugen. 'Ask one

hundred people the meaning of the word 'ergonomics': 50 do not

know, 45 think you mean economics and 5 will say it is to do with
the design of seats' verzuchtte een bekend ergonoom eens. En, last

but not least, ergonomisch ontwerpen kost geld. Of misschien

moeten we zeggen; niet ergonomisch ontwerpen lijkt goedkoop. De

markt voor laboratoriuminrichters is relatief klein en de concurren-

tie stevig. Het is dus niet zo verwonderlijk dat veel laboratoriumin-

richters de kat uit de boom kijken of geheimzinnig doen over de

ontwikkelingen die bij hen plaatsvinden.
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hoge plantsen

opslagfaciliteiten

0. Knelpunten

De hoogte en breedte van deuren zorgt in de meeste laboratoria
voor weinig problemen. Toch kunnen deuren in laboratoria voor
veel ongemak zorgen, met name wanneer zij moeilijk zijn te openen
door te zv,taaÍ afgestelde deurdrangers. Deurkrukken vormen een
verhaal apart. Geslorcn qpen, die voorkomen dat men met de
mouw van de laboratoriumjas achter de kruk blijkt haken, worden
nog weinig aangetroffen.

De indeling van de laboratoriumruimte is niet altijd optimaal. Dat
kan er voor zorgen dat de achterzijde van op tafels opgestelde
apparatuur moeilijk bereikbaar is. In laboratoria waar veel appara-
tuur wordt gebruikt, verdient het aanbeveling om een smalle ruimte
(van ca. 0,5 m) vrij te houden aan de achterzijde van de tafels. Vast
opgestelde langwerpige laboratoriumtafels met elke 1.50 meter een
gaskraan, stopcontact en tappunt voor water zijn in feite een

overblijfsel uit de tijd, waarin veel studenten onder leiding van een

hoogleraar met bunsenbranders en andere kleine apparatuur
experimenteerden. Zo'n langwerpige tafel staat nu in veel laborato-
ria vol met elekÍronische apparatuur. De onderzoekers hebben in de
regel behoefte aan meer (goed bereikbare) stopcontacten, niet aan

aansluitingen voor gas en water op moeilijk bereikbare punten.

De bereikbaarheid van hoge plaatsen laat in veel laboratoria te
wensen over. Een rail langs kasten of zuurkasten, waaraan een
ladder kan worden gehangen, blijkt dan zijn nut te bewijzen.

Een integratie van opslagfaciliteiten voor chemicaliën in de inrich-
ting van een laboratoriumruimte, wordt nog maar zelden aangetrof-
fen. De chemicaliën worden nogal erns te hoog opgeslagen en ook
het vlak boven de vloer opslaan heeft z'n nadelen. Verrijdbare of
uittrekbare bakken voor zware flessen kunnen voorkomen dat
regelmatig flessen moeten worden gepalt, die achteraan op een lage
plank staan opgesteld.
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7. Wijdbeens

De klassieke laboratoriumtafel vertoont een aantal ergonomische
tekortkomingen. De hoogte van het werkblad (meestal ca. 90 cm) is
veelal gebaseerd op het in staande positie uitvoeren van het werk.
Zitten aan de tafel is niet gemakkelijk, ook al omdat ruimte voor de
benen vaak ontbreekt. Toch wordt in het moderne laboratorium,
met veel apparatuur op de tafels, vaak gezeten aan de tafel. Dat is
geen pretje, nog afgezien van de kwaliteit van het beschikbare
meubilair: de klassieke laboratoriumkruk is geen gerieflijke zetel.
Ook de hoogte van het werkblad van een zuurkast is gebaseerd op
het in staande positie werken. Bij de experimenten die van oudsher
in de zuurkast worden uitgevoerd, is dat zonder meer de meest
veilige positie. Tegenwoordig wordt veel meer dan vroeger in de
zuurkast gewerkt en ziet men mensen in laboratoria vaak zitten aan

de zuurkast, meestal schrijlings of wijdbeens, want ze kunnen hun
benen niet kwijt.

Sinds enige tijd zijn laboratoriumtafels leverbaar die geschikt zijn
voor zittend werk (de hoogte is dan zo'n75 cm). De betaalbare in
hoogte verstelbare laboratoriumtafel is echter vooralsnog toekomst-
muziek. Wel zijn verrijdbare tafels voor apparatuur beschikbaar die
bij een 'energiezuil' kunnen worden geplaatst. Mogelijk tekent zich
hier een nieuwe trend af op het gebied van laboratoriuminrichting.
Daarnaast is bij de meeste moderne vaste laboratoriumtafels de
bereikbaarheid van bedieningsmiddelen voor bijvoorbeeld gas,

water en elekÍra verbeterd. Met de bereikbaarheid van de noodaf-
sluiters in het nog niet zo goed gesteld.

Op het gebied van laboratoriummeubilair is tegenwoordig meer
verkrijgbaar dan een laboratoriumkruk. Helaas zijn de van kan-
toorstoelen afgeleide stoelen vaak moeilijk schoon te houden (niet
'decontamineerbaar') en daardoor niet bruikbaar in laboratoria.
Verbeterde I aboratoriumkrukken met voetsteun of zogenaamde
stazitsteunen lijken meer perspectief te bieden.

Het spreekt bijna vanzelf dat het ontwerp van de meeste gebruiks-
voorwerpen in het laboratorium, van glaswerk tot statieven, niet op
ergonomische overwegingen is gebaseerd. De altijd wankele en veel
plaats innemende statieven zouden kunnen verdwijnen als gebruik
wordt gemaakt van aangepaste tafels en zuurkasten.
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verlichtingsniveau

geluidniveau

e r g onomi s che bte lp unt en

ruimt e lij ke v e nti I ati e

8. Printers en pompen

Een aantal omgevingskarakteristieken, zoals verlichting, geluidni-
veau en thermisch klimaat, bepalen in belangrijke mate of we
prettig kunnen werken. Op het gebied van verlichting hebben de
laatste jaren een groot aantal ontwikkelingen plaatsgevonden. Het
verlichtingsniveau zal in de me,este laboratoria weinig te wensen
overlaten. Goede verlichting betekent tegenwoordig meer dan '500
lux op het werkblad'. In oudere laboratoria wordt nog wel eens bij
slecht (geplaatst) licht gewerkt, waarbij hinderlijke schaduwen of
reflecties kunnen optreden (de combinatie van kale Tl-buizen en

beeldschermen is berucht.).

Het geluidniveau in laboratoria laat meestal meer te wensen over.
Het gaat hier niet om 'schadelijke' maar om wel degelijk 'hinderlij-
ke' niveaus. Door de ventilatie-voorzieningen, zoals de zuurkasten,
is er sprake van een aanzienlijk achtergrond-geluid. Klassieke
geluidsbronnen, zoals waterstraalpompen en oliepompen leveren
vervolgens hun bijdrage. In moderne laboratoria met veel appara-
tuur levert elk apparaat wel een kleine bijdrage aan het geluidni-
veau. Printers en pompen zijn daarbij de meest in het oog springen-
de boosdoeners.

Ergonomische knelpunten oplossen in bestaande situaties is moei-
lijk, dus is het in het ontwerp-stadium (of bij de aankoop) opletten
geblazen. Door reeds bij de aanleg van het ventilatie-systeem
geluiddempers in de kanalen aan te brengen, kan een hoop ellende
worden voorkomen. Fabrikanten zijn zich niet altijd bewust van de
gevolgen van de geluidproduktie van de door hen geleverde labora-
toriumapparatuur. Als de geleverde apparaten 'voldoen aan de
norm' is de discussie voor hen gesloten. Het is daarom aan te
bevelen om als klant van te voren een duidelijk programma van
eisen op te stellen en dat als norm te beschouwen. Daarnaast kan
het verstandigzijn om reeds bij de inrichting van het laboratorium
rekening te houden met de geluidproduktie van de apparatuur.
Zonodig kan lawaaiproducerende apparatuur in een aparte ruimte
worden ondergebracht.

De rol van de ruimtelijke ventilatie in laboratoria is nogal veranderd
in de loop der jaren. Vroeger was de belangrijkste functie van de
ruimteventilatie de afuoer van de schadelijke dampen. Tegenwoor-
dig is die functie voor een groot gedeelte overgenomen door de veel
gebruikte zuurkasten en door puntafuuiging. Een belangrijke functie
van ruimtelijke ventilatie is tegenwoordig de afuoer van de door
apparatuur geproduceerde warmte. Ventilatie kan in laboratoria
voor tochtproblemen zoÍgen, het verdient aanbeveling om bij het
ontwerp van het laboratorium ook met dit aspect rekening te hou-
den. Dat betekent dat de aangevoerde lucht aan bepaalde eisen
(vochtigheid, temperatuur, snelheid) dient te voldoen en op de juiste
plaats dient te worden ingeblazen.
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9. Verwachtingspatroon

Informatie-overdracht speelt in talloze situaties een belangrijke rol
bij het werken in een laboratorium. Een aantal punten zoals de lay-
out en inrichting van het laboratorium, de bewegwijzering en de

codering van leidingen en ruimten, bepaalt hoe gemakkelijk er kan

worden gewerkÍ in het laboratorium. Op kleinere schaal hebben we

te maken met uiteenlopende apparatuur. Via lampjes, zoemers,

wijzertjes of beeldschermen worden we daarbij van informatie
voorzien en via drukknoppen, schakelaars, tiptoetsen en joysticks

wordt de apparatuur bediend. De bediening van de apparatuur is
niet altijd gebruikersvriendelijk. De vormgeving op plaatsing van

bedieningsmiddelen kan het gebruikscomfort nadelig beïnvloeden en

fouten bij het bedienen in de hand werken. In eigen beheer gemaak-

te laboratoriumapparatuur is niet zelden onzorgvuldig ontworpen.
Regelmatig voorkomende misstanden zijn het niet onder handbereik

plaatsen van veel gebruikte bedieningsmiddelen, een onlogische lay-
out van de apparatuur en het onvoldoende rekening houden met

verwachtingspatronen (stereotiepe associaties). Uit onderzoek blijkt
overigens dat verwachtingspatronen in een leerproces best aangepast

kunnen worden, maar dat in onverwachte situaties (en juist dan is
vaak snel en efficiënt handelen geboden) de oude stereotiepe

associatie de kop weer opsteekÍ.

Beeldscherm-ergonomie is de afgelopen jaren een 'hot-issue'
geweest. Dat heeft geleid tot verbeteringen in het ontwerp van

beeldschermen. Helaas betreffen die vooral de beeldschermen die
door gespecialiseerde bedrijven voor bijvoorbeeld administratieve
doeleinden worden geproduceerd. In moderne laboratoriumappara-
tuur is het beeldscherm 'bijzaak' en heeft het de daarmee corres-
ponderende aandacht van de ontwerpers gekregen. Bovendien
worden beeldschermen in laboratoria nogal eens ongelukkig
geplaast.
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Figuur 4: DINEDtabel

DINED-tabel Nederlandse I ichaamsmaten voor ontwerpen :

sta maten: lichaamslengte
reikdiepte
borstdiepte
reikhoogte beide armen
ooghoogte
schouderhoogte
ellebooghoogte
vuisthoogte
heupbreedte

: schouderbreedte

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10

zitmaten: 11:
L2:

13:

t4:
15:

t6:
17:

18:

19:

20:
2t:

handmaten:22:
23:
24:
25:
26:

kruin-ziwlak hoogte
ooghoogte
elleboog-ziwlak hoogte
knieholtehoogte
elleboog-grijp diepte
bil-knieholte diepte
bil-knieschijf diepte
bil-voet diepte
dijbeenhoogte
ellebogenbreedte
heupbreedte

handlengte
handbreedte met duim
lengte wijsvinger
handdikte
breedte wijsvingertop.
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10. §Íress

In veel opvattingen wordt ook het voorkomen van 'stress' als een
aandachtspunt binnen de ergonomie gezien. Het is zeker zo dat de
werkomgeving en werkmethoden 'stress' kunnen veroorzaken, een
woord dat de laatste tijd in nogal verschillende betekenissen wordt
gebruikt. In vrijwel alle gevallen wordt het woord gebruikt als een
omschrijving van de reactie van het lichaam op extreme prikkels,
belastende factor of stressors genoemd. Naast de bekende (chemi-
sche, fysische en biologische) stressors zijn er ook 'minder grijpba-
re' stressors, die samenhangen met de (sociale) werkomgeving en

de inhoud van het werk. Zoals voor veel stressors, geldt ook hier
dat in het algemeen een optimum kan worden aangegeven. Met
betrekking tot de taakinhoud lijkt dan ook te gelden: Alles met
mate. Te weinig stress (saai, monotoon werk) kan net zo slecht zijn
als te veel. Te veel stress kan neerkomen op overbelasting maar kan
ook samenhangen met een onduidelijke werkÍaak (in jargon: Een
taak met een grote ambiguïteit). Die stress is individueel en

subjectief. De één kan er beter mee om gaan dan de ander. We
kunnen ons gedrag aanpassen ('coping') aan de situatie. Het spreekt
vartzelf dat in het ergonomische laboratorium aan deze zaken
aandacht dient te worden besteed.
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I l. Tenslotte

In de meeste laboratoria valt op ergonomisch gebied nog heel wat te

verbeteren. Voordat het ergonómische laboratorium een feit is, zal

er nog veel moeten gebeurón. zo nillen er duidelijke ergonomische

richtlíjnen voor laboiatoria moeten worden opgesteld' Dat kan door

meteenschuinoognaaÍinsommigeopzichtenvergelijkbare
situaties te kijken:1n de meeste kantoren heeft de ergonomie al veel

invloed gehaà en de ergonomische keuken (!) is reeds het onder-

werpvaneenontwerp-NpNutuo.omtotrichtlijnentekomen,dient
aanvullend ergonomiich onderzoek te worden uitgevoerd naar

situaties en hàdelingen die specifiek zijn voor de laboratorium-

omgeving. Hier lijkt nog een terrein brgk te liggen voor ergono-

*.i ", 
àdustrieel ontwerpers. Dergelijke ontwikkelingen kunnen

pas plaatsvinden als laboratoriumgebruikers en -inrichters zich niet

i-g"t neerleggen bij ergonomische onvolkomenheden in het

laboratorium.
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Bij de bouw of renovatie van een laboratorium speelt de inrichting
een steeds belangijkere rol. Het l<omt meer dan eens voor, dat een

nieuw laboratoium, dat aan vele eisen en norrnen voldoet, toch

frustraties oproept bij de gebruil«zrs ervan. Negen op de tien keer

schort het dan aan de inrichting. Het probleem ligt niet aan aan-
bodzijde. In Nederland is op het gebied van laboratoiummeubilair
zo'n beetje alles te koop. Een overzicht van aanbieders en trends op

het gebied van inrichting.

Er komt een nieuw laboratorium. Opdrachtgevers. architecten en

bouwers zitten met de handen in het haar. Triomfantelijk produceert

de facility manager van het bedrijf met een lijst van kengetallen.

Hij reciteert: "Gezien de werkzaamheden in het lab hebben we per

persoon nodig 40 m2 aan ruimte, anderhalve zuurkast, zeven meter

labtafel en twee derde kastruimte. Op de labtafels moeten voorzie-
ningen zijn voor aardgas, water, vacutim en stikstof." En zo verder.
Toekomstmuziek? DSM heeft bij recente nieuwbouw van haar

laboratoria dit soort normentabellen gehanteerd.

Het ideale laboratorium komt steeds dichterbij. Het groeiend belang

van veiligheid en ergonomie, maar ook de opkomst van normen,
(bouw-)eisen en (ARBO-)wetten veranderen de gedaante van het

laboratorium. De hoogte van het labmeubilair is een goede illustra-
tie hiervan. Wie een oud laboratorium binnenloopt ziet de klassieke

hoge labtafels met werkblad op zo'n negentig centimeter. Die waren

bedoeld om staande het werk uit te voeren. Met de sterke opkomst
van apparaten en de automatisering van monstervoorbewerking,
neemt het zitten aan werktafels toe. Het werkblad in het moderne

lab heeft de normale bureauhoogÍe, vijfenzeventig centimeter.
Maar het is niet enkel de verhoogde aandacht voor veiligheid,
ergonomie en arbeidsomstandigheden, die de vernieuwingen in het

lab dicteren, ook aan de zijde van de labinrichters is het nodige

veranderd. Directeur Joost Goemans van Van Schaik en Berghuis,
een van de marktleiders op dit gebied, verwoordt het als volgt:
"Labinrichting is ontstaan als een betimmeringsbranche. Het per-

centage meubelmakers onder labinrichters was vrij hoog. Langza-

merhand hebben wij echter kennis vergaard via gebruikers en

architecten, waardoor we meer en meer zijrl gaan leveren. wat aan

de functionele eisen van de klant voldoet. "

Een goed voorbeeld hiervan is de materiaalkeuze. In eerste instantie

werd deze uitsluitend bepaald door de origine van het bedrijf: de

meubelmaker kiest voor hout, maar de uit het staalconcern voortge-
komen labinrichter voor staal. Achteraf is dan gemakkelijk te
bedenken, dat bijvoorbeeld staal als voordeel heeft, dat het brand-
veiliger is. NÈ schakelen labinrichters eerder industrieel ontwerpers
in, die de keuze van het materiaal niet als een automatisme be-

schouwen, maar als een integraal onderd"-el van het ontwerpproces.
Goemans plaatst het toenemend gebruik van metaal in dit kader. In
de nieuwe zuurkast van S + B is bijvoorbeeld de gehele frontlijst
van aluminium. Toepassing van dit soort extrusiematerialen maakt

complexe profielen mogelijk, die bovendien kunnen worden gepre-

fabriceerd. Hierdoor is een compacte koker ontstaan, waarin zich
contragewicht, bedradingen en leidingen bevinden.
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SERWCE

Könermann kan zijn opdrachtgevers in een lundondrui iut resulaat van de beoogde
inrichring laten zien. Hienoe gebruikt het bedijf het computerprogramma ÀutoCad. Alle
sundaardmodellen die Könermann leven zijn in dit progronma opgenomen.

Laboratoriuminrichters in Nederlad

ln Nederland zijn ruim vijftien laboratoriuminrichters actief. Precieze cijfers over de ornzet
op de Nederlandse markt zijn niet voorhanden. Labinrichers schsuen de markt op ruim / 60
miljoen. Deze zou de komende jaren flink kunnen *ijgen. Begin jarcn zestig was sprake van
een sterke 'zuurkastenboom'. De levensduur van een zuuÈast wordt geschat op zo'n
vijfentwintig jaar. Dat zou kunnen inhouden, dat grote aqmrllsÍl 2uullasten momenteel aan
vewanging toe zijn.
Naar grootte (in omzet) gerangschitr is de siortie momedèel als volpÍ:

De top YiiÍ*:
lnterfurn
Tri
Van Schaik & Berghuis
Vinitex
Waldner

De kldnere labitrrichters*:
Drefa
lnterflow
Köttermann
[,ab-Flex (via Rofa-Mavi )

Mewaf
Nord-Deutsche [:boóau
Potteau

Technoplanning (via De Spatel)
Villa (via Lamers & Pleuger)
Wesemann & Striepe 1r'ia Laborama)

* alfabetisch gerangschikt

Mecano of eiland

Op het gebied van labmeubilair zijn er beiangrijke innovaties.
Het Duise bedrijf Köttermann, sinds kort met een eigen vesriging
in Nederland, kiest daarbij voor de 'eilandopstelling'. Systemlabor
valt voorai op door de achthoekige tafels met in het centrum de
zuilen met kranen en elektra. Het gebruikre materiaal is staal,
voorzien van een epoxy-coating. Het meubilair is, zo vindt direc-
teur Fred Eijsten van Köttermann, apparaÈrurgericht. Voor gesta-
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pelde opstellingen, zoals bij HPI,C, zijner speciale schappen,

waardoor service van afzonderlijke modules eenvoudig is. Systemla-
bor houdt ook rekening met PC-gebruik op de werkplek: er ziin
lagere tafels en wederom schappen voor plaasing van beeldscher-
men en harddrives.
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WIUGHEID
Rookcxperimenten illustreren, dat aJgezogen danpen langs de raamgreep bewegen. Hierdoor
kannen dus schadelijkc resten achrerblijven, walrrmee de gebruikzr in conmct kamt bij het
beetpak*cn van de raamgreep. Onwerpbureau coq:xd heqr hiervoor een oplossing bedacht.
Bij de nieuwe zuurlust Fumia van Intcrfurn bevindt de rungreep zich op ruime afsnnd van

het raant. In een eerste ontwerpschets was gekozen voor een smadraad met doorsnede 2 nrm.

In de uiteindelijke versie is dit een staalbuis met doorsnedt van 2O mm. Het raam is door de

gekozen consmtctie eenvoudig open te schuiven.

Gaat Köttermann vooral in de breedte, het nieuwste labmeubilair
van S + B, 'Part System' gaat in de hoogte. Tot voor kort, zo
redeneert het bedrijf, werd bij de aanschaf van meubilair vooral
naar het vloeroppervlak gekeken. Ten onrechte, want er is immers
een meestal onbenutte derde dimensie, de hoogte. Daarmee kan
aanzienlijk aan ruimte worden bespaard. Het (metalen) rekkensys-
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teem van 'Part System' roept associaties op met een Mecanobouw-
doos: alle denkbare constructies lijken te realiseren. Het systeem

biedt de mogelijkheid van berging op twee niveaus (kasten boven in

hetrek en onder - al dan nietverrijdbaar - de labtafel) en apparaten

op drie niveaus. Tussen de rekken zijn loopgangen voor service of
het verrichten van aansluitingen van apparatuur.

Correct gebnrik bepaalt veiligheid zuurkast

'Een volledige bescherming is bij zuurkasten niet te verwachten'. valt te beluisteren op de

videoband'leefbare laboratoria, veilig werken in zuurkasten', die S + B meelevert bij de

aanschaf van een zuurkast.
De videoband bevat experimenten, die illustreren hoe interne- en externe factoren de optimale

werking van de zuurkast verstoren. Met behulp van rook zijn de luchtstromingen zichtbaar

gemaakt.

De beschermendewerking van een zuurkast is optimaal bij een constante inwaartse (laminqi-

re) luchtstroom.
De videoband laat echter duidelijk zien, dat er talloze bronnen in en buiten de zuurkast zijn
die tuóulenties veroorzaken en daardoor de luchtstroom verstoren. Illustratief in dit opzicht

zijn de naar buiten tredende dampen, die de experimentator tegemoet treden, indien hij pal

voor de zuurkast staat en dus de luchtstroom blokkeert.
Turbulentie ontstaat bii een blokkade van de luchtstroom door grote objecten in de zuurkast,

warmtestuwing door de aanwezigheid van kookplaten, bí de waterkering (een rand voor in
de zuurkast, die voorkomt dat er vloeistofuit de zuurkast kan stromen) en de raamgreep.

bewegende apperaten, blokkade van de aÈuiging achter in de kast, het gebruik van een fdhn,

beweging voor de zuurkast Oedenk &t de loopsnelheid een factor vijf hoger is dan de

raamsnelheid) en openstaanderamen en deuren in de labzaal. Deze effecten hebben minder

invloed bij een gesloten raam.
Het zoveel mogelijk gesloten houden van het raem verdient dus sowieso de voorkeur. [n de

zuurkast is het gebruik van oen warmtelamp te prefereren boven een f,<ihn. Toepassing van

een zogeheten zwevende dorpel vermindert oóulenties door waterkering of bij de raam-

greep. Opstellingen dienen bij voorkeur zo ver mogelijk achter in de zuurkast te worden
gebouwd, met dien verstande, dat blokkade van de achteraÈuiging moet worden voorkomen.

Ook moet de opstelling niet zodanig moeilijk te bereiken zijn, dat de experimentator met z'n
hoofd in de zuurkast moet komen. Het ken raadzaam zijn een opstelling op blokjes te

plaatsen, waardoor de verstoring van luchtdoorstroming minimaal is.

De videoband toont ook een tweetal explosies in de zuurkast (bij gesloten raam). In één geval

gebeurt er niets met het raam, in het andere geval breekt het (geharde) glas. Mogelijke

explosies onderstrepen het belang van een veiligheidspal, Deze verhindert, dat het raam -

zonder de veiligheidspal te ontkoppelen - verder kan worden opengeschoven dan de werk-

sund. In deze stand is het hoofd van de laboratoriummedewerker beschermd, maar hij kan

wel handelingenverrichten in de zuurkast. [n feite zou de aanwezigheid van zo'n veilig-
heidspal verplicht moeten zijn.
't-ast but not lèsst' raden de makers van de video-band gebruikers aan bij het ontbreken van

een keuringssticker de zuurkast door een expert te laten tèsten op luchtsnelheid. Hoewel deze

geen absolute garantie is voor een goed werkende zuurkast. Het zou misschien raadzaam zijn
in een volgende video-versie de eenvoudige test met droogijs op te nemen: in een bekerglas

met water, dat in de zuurkEst staat, wordt droogijs gegooid. De mate waarin de zuurkast de

vrijkomende dampen binnenhoudt is een aardige (kwalitatieve) garantie voor een goede

werking. Een at,solute bescherming biedt de zuurkast niet, maar bij doordacht gebruik komt
het wel aardig in die richting.

Bronnen:
Videoband Leefbare laboratoria, een band
TNO Rijswijk en de TU Eindhoven.
Op weg naar een Europese zuurkast-norm,
Praktijk, november 1990, 391-393.

van Van Schaik en Berghuis in samenwerking met

Evert Korthagen en Walter Zwaard, Laboratorium
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AutoCAD

Maar hoe gebruikersvriendelijk het labmeubilair ook is, toch komt
het voor, dat afnemers of nog erger gebruikers achteraf ontevreden
zijn. Labinrichters willen dat het liefst voorkomen.
Een goede oplossing komt van het Oedenroder bedrijf Vinitex.
Vinitex gebruikt het computerprogramma AutoCad, q/aarmee men
de opdrachtgever snel kan laten zien hoe het lab eruit komt te zien.
Het leveringsprogramma van Vinitex zit compleet in de computer.
Wanneer de afmetingen van het lab op het scherm zijn aangegeven,
kan de in'u-rrlling beginnen. Met aanvullende programma's als AEC
en Hydra is zelfs een realistische driedimensionale weergave in
kleur mogelijk. Managing director Hans Scheerlings van Vinitex:
"We kunnen een klant binnen een half uur het gewenste ontwerp
laten zien. Iets wat velen verbaasd doet staan. Maar ze zijn er wel
gelukkig mee. Je kunt zo voorkomen, dat ze achteraf zeggen'dat
had ik toch liever anders gezien"'.

Bypass-zuurkast
rylm v.n z.ndv@í 92

Suppletie-zuurkast

tËnooywrtutscn
De zuurkast is in de loop der decennia ontwikkeld van een ry-pisch meubel met de uitstraling
van een knst tot een slim aërodynmisch insmtment. Op de tekzning dwarsdoorsnedes van de
nieuwe zuurl<ast ven Inteíum met by-pass en suppletie. De by-pass gaat hoge raamsnelheden
(de luchtsnelheid in de raamopening) tegen bij Heine werkopeningen. Bíj het naar beneden
schuiven van het raam gaat de by-pass verder open, Hierdoor ontsttun twee elkaar aanvul-
lende luch*tromingen in de zuurkast. Daamaast zorgt de \-pass voor snelle verdunning van
gevorntde wervelstromen, waarin zich schadelijkc dampen htnnen bevinden. Een suppletie-
opzet voorkomt dat 'dure geconditioneerde' lucht voortdurend door de zuurkast wordt
afgezogen. In deze opzet betrelo de zuurkast een deel van eic afgezogen lucht buiten de
labzaal.

laborabzug

Na een relatieve periode van 'stilte' zijn er op het gebied van
zuurkasten ook weer ontwikkelingen te melden. In sommige geval-
len ligt de Duitse DIN-norm (12924) voor 'Laborabzrige' (zuurkas-
ten) daar aan ten grondslag (er gaan hier overigens stemmen op om
de Duitse DIN-norm te vertalen naar een Nederlandse norm). Dat is
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bijvoorbeeld het geval bij het Groningse Interfurn. De oude zuur-
kast voldeed niet aan deze norm, zodat de beslissing werd genomen
tot een geheel nieuw ontwerp. Daarvoor schakelde het bedrijf het
Delfue ontwerpbureau coq:xd in. In ieder geval moest de nieuwe
zuurkast, die via ZK 2000, Aeolus, Interfume, uiteindelijk Fumia is
gedoopt, aan de DIN-norm voldoen, maar het ontwerp bevat zeker
ook een aantal innovaties. Eén daarvan is. dat de suppletie stan-
daard kan worden ingebouwd, waar andere fabrikanten opzerunits
gebruiken. Een andere is de raamgre€p, op veilige afstand van het
raam. De gebruiker hoeft zich hier geen zorgen te maken over
resten, die bij andere modellen kunnen neerslaan op de raamgreep.
De veilige bediening is iets wat zuurkastbouwers bldkbau bezig
houdt. Zohef,.ft Köttermann zuurkasten in ontwikkeling, die 'hands-
free' kunnen worden bediend. S + B heeft de veiligheid van de
zuurkasten verder verhoogd door stopcontacten en kranen op de
zijstijl te bevestigen in plaats van onder het werkblad. Ook de
aansluitpunten op gÍ§- en waterleiding zijn naar de voorkant ver-
plaatst, hetgeen de veiligheid ten goede komt.

Dit artikel is gebaseerd op interviews met Fred Eijsten rKótermann), George Helmers
(Interfurn), Joost Goemans (Van Schaik en Berghuis), Johan Kok (coq:xd); verder met
bijdragen van J. Bours (DSM), Peter Krouwel (ninaberpeters/krouwel). Hester May (Ion) en
Hans Scheerlings (Vinitex).

Verder geraadpleegde bronnen:
Cad user, juli/augustus 1992.

Het ergonomisch laboratorium: voorlopig nog toekomstmuziek?, Laboratorium Praktijk
olrober 1988.

Deutsche Norm, Din 1294.
De zuurkast nader beschouwd, rapport IAVM.

Dit artikel geeft een beeld van ontwikkelingenen trends in het laboratorium. Ter illustratie
hiervan zijn enige recent verschenen produkten aangehaaid. Er is hier niet naar volledigheid
gestreefd.
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Paralleltest

De keuze van de redactie is bij deze

eerste vergelijkende test gevallen op
twee recent op de markt verschenen

zuurkasten. waarbij het industrieel
ontwerp een belangrijke rol speelt.

zuurkast
by-pass
fabrikant
ontwerper
buregu
prijs
petent

Síurt Sy8tem
ja
Van Schaik en Berghuis
Peter Krouwel
ninaber/peters/krouwel
op Eanvr&8g
ja (op írontstijl)

Fumie
ja
lnterfurn
Johan Kok
coq:xd
op eanvrsag
nee

voldoet aan
DIN-norm
British Standard
gekeurd bij

ja
ja
lnvent. l,onden

Ja

noe

ISTM, Erlangen

ilgemetre putrtetr
werkbladmateriaal

zitmogelijkheid
kranen/elektra
uitlopen
dubbel raam
r88m8reeP

veiligheidspal
contregewicht

dubbel hard gebakken tegels
(alle andere materialen leverbaar)
standaard

op zijstijl
op zijstijl
ja
twee handgrepen
op ream + rasmgreep
ja
voor

standaerd steinzeug
(andere materialen naar wens)

optie
onder werkblad
op achterwand
ja
één raamgreep 58 mm

van het raam
nee (werkstand aangegeven met sticker)

achter

technische detafu
SFó+est
gesloten raam. statisch

open raam, statisch
l/3 open, dynamisch

open, dynamisch
afmetingen (bxdxh)
werkblad
hoogte werkruimte
raamsnelheid
drukval

0,000 t 0,001 ppm
0,003 + 0,001 ppm
0

0
l50O x 770 x 2590 mm
146ó x ó50 mm
1545 mm
0,3 m/s (op 475 mm)
27 Pa (bij 705 nf/u)

0,000ó + 0,0011 ppm
0,0023 + 0,0020 ppm
0,00u10 ppm
0,0041 ppm
1500 x 825 x 2ó20 mm
1439 x ó95 mm

l50O mm
0,37 rrtls (op 450 mm)
19,8 Orj 6O0 nflu)

biizondere punten Erkenning'Goed industrieel ontwerp'
t992

eenvou,Jige ombouw tot suppletie-model
(extra o:,zetkast hier niet nodig)

Dea pardlelte* is gebmrd op do rrppoften 'DIN 1292 tGd rcpoÉ for 15fi) SuÉ Fue Cupboerd oÍ § + B' vm Invent.
'Lufttchnirhe priifung uch DIN 12924 neu des Bypess ri*h AZ 15fi) der Fim Interfum' vu I5T1\L de cetelogu 'goed indu$ricl
ontworp' vu de Stichring Ion en gegeveu vu do febriluteu. Ten opaichte vu de rrpporton is dlen de h@gÈEmt vu de zuurkld vu
htorfum vermderd.
De redrctie nemt 8Én verentwmrdeltjkheid op zich vmr do jnichoid in de tsldrche g evom uit dc erder genamde rsppoÉen,
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Het laboratorium nader beschouwd

Nederlands lnstituut voor Arbeidsomstandigheden NIA
Amsterdam, september 1994

Overdruk uit: Laboratorium praktijk
januari 1993



l ab nr cht ng 

14 

Het Laboratorium nader beschouwd 
-

Over het algemeen zijn laboratoriummedewerkers tevreden over 
hun werkplek. Toch zijn er verbeteringen mogelijk. 
Een aantal veel gehoorde opmerkingen van labgebruikers: 

Afzuiging en zuurkasten 
zorgen voor 
temperatuurswisselingen. 

De zuurkasten staan vol met apparatuur, 
zodat er weinig plaats om veilig te kunnen 
werken. Bovendien is er weinig 
beenruimte bij de kasten . 

Veiligheidsvoorzieni ngE'n 
zijn goed bereikbaa r. 

l 
f ~ 

220 Volt aansluitingen -::::: : -~ 
ontbreken op kritieke 
plaatsen of ze zijn 
moeilijk te bereiken. 

LABORATORIUM PRAKTIJK JANUARI 1993 

lab nr cht ng 

Verlichting van de labzalen is 
voldoende, maar die in de 

zuurkasten kan beter. 

Zonlicht veroorzaakt hinderlijke 
spiegelingen in beeldschermen, 

waardoor ze moeilijk afleesbaar zijn. 

De plaats van de bureaus is niet 
altijd goed. Het werkoppervlak is 

te klein en meestal staan ze 
'dicht bij lawaaierige apparatuur. 

/ 
/ 

research: Gert VisS<T 

Veel apparatuur maakt lawaai . 

Bron: Het bepalen :mi 
gebruikskwaliteit mn 
chemische research laboratoria 
©Technografiek /Unger'93 Dit veroorzaakt concentratie- en 

communicatiestoornissen . 

Het laboratorium-meubulair 
is niet verplaatsbaar. 
Dit is een nadeel omdat 
sommige experimenten 
flexibiliteit vereisen. 

LABORATORIUM PRAKTIJK JANUARI 1993 

Het aantal apparaten neemt sterker 
toe dan het beschikbare werkvlak. 
Hierdoor is op labtafels te weinig 

ruimte om experimenten uit te voeren . 
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Arbo-zorgsysteem

Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden NIA
Amsterdam, januari 1994

Drs. C.L.M. Moonen
OpU mvkl 3 l7 I 12 lanu*i L994
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l. lnleiding

De term zorgsysteem is in opgang. Kwaliteitszorgsystemen zdn
misschien wel het meest bekend, omdat aan de zorg voor produk-
ten, processen en diensten al geruime aandacht besteed wordt.
Bekend zijn de ISO 9000 normen, deze normen stellen eisen aan de

kwaliteitssystemen. Het komt erop neer dat een bedrijf dat volgens

een kwaliteitssysteem produceert eerst beschrijft wat het belangrijk
vindt, vervolgens procedures maakt over wat het doet om de

kwaliteit van zijn produkten te garanderen en als laatste doet wat
het opgeschreven heeft. Een bedrijf met een kwaliteitssysteem kan

haar klanten tonen dat het haar primaire proces ftet maken van een

produkt of het leveren van een dienst) onder controle heeft, kwali-
teit levert en er van verzekerd is dat de kwditeit geborgd is.

De laatste tijd komen de termen milieuzorg en arbozorg in beeld.

Niet alleen de kwaliteit van het primaire proces kan geborgd zijn,
ook zou een bedrijf een zelfde aanpak kunnen volgen om de kwali-
teit van de milieuzorg en de arbozorg te kunnen garanderen. Tot op

heden zijn er echter nog geen lSO-normen voor milieuzorg en

arbozorg.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat nu onder een arbo-zorgsys-
teem wordt verstaan, welke functies het heeft, uit welke elementen

het is opgebouwd en waarom een arbozorgsysteem nodig is.

Tevens wordt eil aaÍrzet gegeven om de reeds tijdens de MVK-
opleid ing behandelde beleidselementen ( aarplan, j aarversl ag, risico-
invenkrisatie, voorlichting en onderricht) te plaatsen in een arbo-
zorgsysteem. Met andere woorden welke; relatie bestaat er tussen

de beleidselementen en een arbozorgsysteem?
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2. Wat is een arbozorgsysteem?

Het beschermen en verbeteren van de aan arbeid gerelateerde
gezondheid van de mens en het voorkomen van ziekteverzuim dient
door bedrijven systematisch worden aangepakt. Preventie staat
hierbij voorop. Het systematisch werken van het management van
bedrijven aan het verbeteren van de kwaliteit van de arbeid en het
terugdringen van het ziel<teverntim, kan gezien worden als een

arbo-zorgsysteem. Als een arbo-zorgsysteem is verankerd in de

overige beleidsterreinen van een bedrijf (inkoop, personeel,

investeringen, engineering) en onderdeel is van de cultuur binnen
een bedrijfdan kan men spreken van een integraal arbo-zorgsys-
teem.
Een arbozorgsysteem streeft ernaar de zaken die het bedrijf met een

procedure moet regelen tot een effectief minimum te beperken. Dit
zijn met name de zaken die genoemd worden in de effectieve
Arbozorg. De effectieve ubozorg is een cyclus die doorlopen
wordt en als doelstelling heeft dat na iedere ronde de kwaliteit van
de arbeid steeds verhoogd wordt (optimaliseren).
Deze cyclus komt overeen met de arbobeleidscyclus zoals die
behandelt is in het eerste blok van de MVK-opleiding. Herkenbaar
zijn de stappen inventariseren, evalueren, prioriteiten stellen,
jaarplan opstellen, maatregelen treffen, maatregelen evalueren.
Een tweede aspect dat kenmerkend is voor een arbozorgsysteem is
dat als het ware de effectieve arbozorg (de beheerscyclus) regelma-
tig voorzien wordt van de nodige stimulantia. Dit betekent dat de

cyclus draaiende moet worden gehouden. le z,ou dit de olie voor de
motor kunnen noemen. Dit noemen we de aanjaagfunctie van het
arbozorgsysteem. Vervolgens zal het goed laten verlopen van het
systeem bepaald worden door de organisatiekenmerken zoals de

bedrijfscultuur en de stijl van leidinggeven.
Alle drie aspecten worden nader toegelicht in dit hoofdstuk.
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3. Wat zijn de functies van een arhozorg-
systeem?

Het arbozorgsysteem kent een vijftal functies:

1. De effectieve arbozorg moet gegarandeerd zijn: Een planmati-
ge aanpak van risico's en een controle op de uiwoering van de

plannen. In de MVK-opleiding is dit gepresenteprd in een

aantal stappen : Inventariseren - evalueren - prioriteiten bepa-

len - jaarplan opstellen - jaarplan uiwoeren - jaarplan evalueren
(aarverslag).

2. Het moet de betrokkenen enthousiasmeren om hun bijdrage te

leveren aan beheersing van de risico's en het stap voor stap op

een hoger peil brengen van de arbozorg.

3. Het moet de organisatie aanzetten om gericht te leren van
ervaringen om zo de arbozorg te kunnen blijven verbeteren.

Risico's steeds meer bij de bron aanpakken of de bron uitscha-
kelen.

4. Het moet belangrijke relaties buiten het bedrdf de overnriging
geven dat het bedrijf op arbogebid ziin zaken goed gerqeld
heeft, en dat de ubozorg effectief is. Te denken valt aan de

arbeidsinspectie, opdrachtgevers en in de toekomst certificeren-
de instellingen.

5. Bijna ongemerkÍ moet het ervoor z.orgen dat het bedrijf ook
aan de wettetijke verplichtingen op arbogebied voldoet.
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4, Wat houdt de effectieve arhozorg in?

Al naar gelang van de grootte, de activiteiten en de cultuur van een

bedrijf kan men meer of minder activiteiten optuigen om te zoÍgen
dat het Arbozorgsysteem de bovengenoemde functies vervuld. In de
praktijk zalhet sterk aftrangen van de branche, de grootte van het
bedrijf en dergelijke. We noemen de belangrijkste.

De effectieve arbozorg (preventie en beheersing, ook genoemd de

optimaliseringscyclus) kent een aantal stappen:

- Vaststellen van doelstellingen voor het gewenste niveau van
arbozorg en van @edrijfs)normen om de effectiviteit van de

inspanningen aan af te meten.
- Inventarisatie van risico's in het bedrijf (al dan niet onder-

bouwd met werkplekonderzoek).
- Het vergelijken van de inventarisatie-resultaten met de normen

en doelstellingen. Vaststellen op welke punten actie onderno-
men moet worden en bepalen welke maatregelen het best
kunnen worden getroffen.

- Het maken van een meerjarenplan en concrete Arbojaarplannen
rond de acties met de hoogste prioriteit.

- Het goed plannen en regelen van verantwoordelijkheden, be-
voegdheden en middelen (inclusief die voor de voortgangscon-
trole).

- Het uiwoeren van de geplande maatregelen en voortgangs-
controle.

- Het evalueren van maatregelen op effectiviteit, het verbeteren
van de aanpak als de maatregelen onvoldoende effectief zijn,
en het zonodig aanscherpen van bedrijfsnormen.

In schema levert dit onderstaande figuur op.

Effectieve

Schema 1: Effeuieve arbozorg : beheersqclus

= bchoorscyclus
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5. Wat houdt de aaniaagfanctie in?

Echter het is belangrijk dat de arbozorg niet alleen beperkt blijft tot
het beheersen van de risico's (zie bovenstaande figuur). Het bedrijf
moet ook leren om kansen op verbetering van arbeidsomstandighe-

den te benutten, en om van fouten te leren. Denk bijvoorbeeld aan

onopgemerkte risico's, ongevallen(registratie), onhandige indeling

van de werkplek, etc.
Op een dergelijke manier kan de arbozotg op een hoger niveau

komen. Voorwaarde daarbij wel is dat alle betrokken partijen in het

bedrijf enthousiast zijn. Er ontstaat dan een lerende organisatie.

Essentieel binnen een arbozorgsysteem is de motivatie. In een

arbozorgsysteem wordt dit de aanjaagfunctie genoemd. Een

gemeenschappehjke noemer waarbij gedacht moet worden aan

voorlichting, het vergroten van het inzicht en de motivatie van

mensen, aan terugkoppeling van resultaten naar afdelingen. Een

ander belangrijk aspect binnen de aanjaagfunctie is het aantoonbaar

maken van de arbo-inspanningen intern. We moeten hier denken

aan het Management Team en de Ondernemingsraad. Ook het

aantoonbaar maken van de arbo-inspanningen extern is belangrijk.
Hier denken we aan grote opdrachtgevers en niet te vergeten de

Arbeidsinspectie.

Elementen van de aanjaagfirnctie zijn dus:
- het kwalificeren en motiveren van mensen door voorlichting en

opleiding.
- het betrekken van de diverse actoren in het bedrijf (van topma-

nagers tot uitvoerenden en deskundigen.
- de interne informatievoorziening en communicatie (o.a. om

opbrengsten van de arbo-inspanningen zichtbaar te maken).

- de externe informatievoorziening en coÍlmunicatie om de

beheersing van de risico's en de verbetering van de arbozorg
aan te tonen.

Invoering van de aanjaagfunctie in het eerste plaatje levert het
volgende schema op.
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Schema 2: Effectieve arbozorg + aanjaagfrmctie = optitrulisatieqclus
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6. Waarom orga n isatiekenmerken ?

Het derde niveau dat kenmerkend voor een arbozorgsysteem is het

feit dat zoveel mogelijk moet worden aangesloten bij de bestaande

organisatiekenmerken.
Hier gaat het om de integratie in de bedrijfsvoering @ijv. de

bedrijfscultuur, de stijl van leidinggeven, de structuur, etc.). Deze

kunnen nl. een bottle-neck vormen. Echter ook de verandering/ver-

betering van de organisatiekenmerken kunnen een knelpunt zijn.

AIs een bedrijf een arbozorgsysteem wil gaan opzetten is het

verstandig om aansluiting te vinden bij een kwaliteitszorgsysteem.
Er zitten echter een aantal haken en ogen aan. Zo moet opgepast

worden dat het arbozorgsysteem geen papieren bureaucratie wordt,
vooral als men een norm, zoals de ISO 9000-serie, als uitgangspunt
neemt. Bovendien zitten er in procedures meestal weinig stimulan-

sen voor medewerkers en de organisatie als geheel om steeds beter

te presteren.

Dit levert het volgende schema op.

Mccd.tafrle
fuplu
Vomtwootdolttk-
h€dm

De Arbeldsorganlsatle
Oplciding

\

Idormatie
coomurricatie

De bedrilfscultuur/styl v. leldlnggeven

Schema 3 : Effectieve arbozorg, aanj angfunctie, organisatiel«nmerl«n.
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7. Waarom een arbozorgsysteem?

Een bedrijf heeft belang bij een arbozorgsysteem omdat behalve de
klanten ook de overheid (Arbeidsinspectie) of de omwonenden
geïnteresseerde partijen zijn. De arbowet eist dat arbozorg structu-
reel en planmatig aangepakt moet worden.
De tweede reden is dat opdrachtgevers van aannemers (everanciers,
installateurs etc) eisen, willen ze opdracht krijgen, dat z,e kunnen
aantonen de zaakjes goed voor elkaar te hebben.
Veel bedrijven hebben een kwaliteitszorgsysteem of zijn hard in de
weer een dergelijk systeem te ontwikkelen en in te voeren. Handig
is het daarbU om, als men ook een milieuzorg- en arbozorgsysteem
wil gaan invoeren, direct aan te sluiten bij het reeds aanwezige
kwaliteitssysteem. Een bedrijf dat zijn kwaliteitszorg, milieuzorg en
arbozorg op dezelfde wijze geschoeid heeft, beschikt over een
combi-zorgsysteem. Het voordeel van een combisysteem is dat het
voorkomt dat er drie verschillende systemen bestaan die alle drie
anders werken. Dit is de derde reden waarom bedrijven kiezen voor
een arbozorgsysteem.
Kortom het bedrijf heeft economische, sociale en juridische redenen
om een arbozorgsysteem te hebben.
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8. De arbo-audit.

Regelmatig zullen we ook moeten toetsen of het arbozorgsysteem
nog een arbozorgsysteem genoemd kan worden. We zullen daarom

een audit moeten gaan (of laten) uiwoeren. De audit heeft tot doel
periodiek @ijv. éénmaal per 2 jaar) na te gaan of alle bovenge-

noemde elementen van het arbozorgsysteem goed functioneren, of
de doelstellingen die ermee worden beoogd nog wel adequaat zijn.

De arbeidsinspectie en andere instanties gaan in de toekomst bedrij-
ven controleren resp. auditten of de beheersingscyclus effectief
werkÍ. Zo komt het tegenwoordig voor dat opdrachtgevers hun
aannemers/contractors auditten op de kwaliteit van het arbozorgsys-

teem. Dit in het kader van: "Als jullie op olls terrein in opdracht
van ons werkzaamheden gaan verrichten, toon dan maar aan of
jullie garant staan voor de veiligheid/gezondheid". Om de onafhan-

kelijkheid in de beoordeling (audit) te garanderen worden externe

bureau's ingeschakeld om de aannemers te auditten. De arbeidsin-
spectie heeft het voornemen te gaan controleren op vier fasen van

de beheerscyclus:

De beheerscyclus:

1. Probleeminventarisatie

AI Controleert op: Diagnose (hoe, op schrift), feiten en omstan-

digheden.

2. Plan van aanpak

AI Controleert op: Concrete goedgekeurde plannen

3. Uitvoering

AI Controleert op: Daadwerkelijke veranderingen op de werkplek

4. Evaluatie

AI Controleert op: Corrigerende maatregelen en aanzetten voor
nieuwe verbeteringen.

Het arbo-zorgsysteem is een antwoord op deze ontwikkelingen.
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g. Hoe verhouden de beleidselementen
zich tot het arho-zorgsysteem?

Tot zover de definitie van een arbozorgsysteem. Maar in hoeverre
is tijdens de MVK-opleiding aandacht besteedt aan de elementen en
functies van een arbozorgsysteem en in hoeverre passen de arbobe-
leidselementen binnen dit arbozorgsysteem?
Laten we de onderwerpen die behandeld zijn tijdens de MVK-
opleiding eens op een rijtje zetteu
De volgende beleidselementen zijn behandeld:
- Risico-lnventarisatie en Evaluatie (blok 2);
- Ongevalsmelding en registratie (blok 2);
- Voorlichting en onderricht Olok a);
- Jaarplan @lok 1);
- Jaarverslag (blok 1);
- Arbo-Overlegstructuur @lok 1);
- Interne/externe arbodienst Olok 1).

Beleidselementen waaraan geen aandacht wordt besteed binnen de
MVK-opleiding zijn:
- Bedrijfshulpverlening;
- Arbeidsveiligheidsrapport(AVR);
- Samenwerking met andere werkgevers;
- Verzuimbegeleiding;
- Deelbeleid bijzondere groepen;
- Sexuele intimidatie en Agressie/Geweld.

Wat opvalt is dat in het schema van het arbo-zorgsysteem de
beleidselementen: risico-inventarisatie en evaluatie, het jaarplan en
jaarverslag te herkennen is in de effectieve aÍboznÍE cyclus en het
beleidselement Voorlichting en Onderricht herkenbaar is in de
aanjaagfunctie. De betrokkenheid en de informatie/communicatie uit
de aanj aagfu nctie vormen het beleidselement arbo-overlegstructuur.
Alle andere arbobeleidselementen zijn niet in het arbozorgsysteem
te herkennen. Betekent dit dat de andere beleidselementen niet in
het systeem van de arbozorg passen? Nee!

In een goed werkend arbozorgsysteem zullen alle relevante beleids-
elementen deel uit moeten maken van de beheerscyclus. Zo komt
het voor dat bedrijven nog helemaal niets georganiseerd hebben op
het terrein van de arbeidsomstandigheden. Andere bedrijven leveren
jaarlijks een arbojaarplan af aan de arbeidsinspectie, maar voeren
geen verzuimbeleid en de risico-inventarisatie en evaluatie vindt ad-
hoc plaats. Met betrekking tot het systematisch voeren van arbobe-
leid verschilt het ene bedrijf van het andere. Wil men structureel
naar een betere kwaliteit van de arbeidsomstandigheden, wil men
naar een arbozorgsysteem toe, dan zal men als bedrijf alle relevante
beleidselementen moeten implementeren in de preventie en beheer-
singscyclus. Voordat men deze cyclus ingaat, zal men zich voor
ieder beleidselement apart een zevental essentiële vragen moeten
stellen en beantwoorden.
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S chema 4 : Afstemming arbobeleids elementen.

Deze vragen zijn:
- Is het beleidselement nodig en zo ja, is het aanwezig?
- Wie doet wat (taken en verantwoordelijkheden)?
- Welke procedures moeten we hanteren?
- Welke instrumenten gebruiken we daarvoor?
- Welke deskundige moeten we inschakelen en welke taak heb-

ben zd!
- Hoe is de financiering geregeld, wie betaald?
- Hoe is de kwaliteitsborging geregeld? (Welke garantie hebben

we dat het ook effectief is?)

Een arbeidsorganisatie kan in verschillende ontwikkelingsstadia
verkeren voor wat betreft de implementatie van beleidselementen.
De bedoeling is om voor elk bedrijf de relevante (dit is: de ver-
plichte) arbobeleidselementen op elkaar af te stemmen en te imple-
menteren. Zodra deze elementen convergeren (een goed op elkaar
afgestemd geheel vormen) kan de optimalisatiecyclus doorlopen
worden. Zie onderstaand model.

Ta&co, vceaofw-

Yï.*Ít
Proccdures

Finrtrcicdng

Dcstmrulig€o

Kwalitci§-
borying

Het arbo-zorgsysteem is een feit geworden, de cyclus kan draaien.
De aanjaagfuàctie houdt het soepel draaien van de cyclus in stand.
Betrokkenheid, informatie/communicatie, aantoonbaarheid en
opleiding zijn de stimulantia. Na iedere cyclus wordt de kwaliteit
van de arbeid verhoogd.
Kwaliteitssystemen kennen ook een dergelijke cyclus. Verstandig is
het dus om aan te haken bij de reeds aanwezige procedures.

Het laatste figuur geeft nu een totaaloverzicht.
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Schema 5: het integraal arbozorgsysteem

Audit ArboidsinsFocíto

@ NIA, Amsterdam
OpUmvH3lTll2jmwi 1994

pagina 12


